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جاللة الملك محمد السادس
نصره اهلل و حفظه
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الـفـهـرس
كـلـمة الـرئيس

تـقـديم

الحكامة
أجهزة الحكامة

الهيكل التنظيمي

عرض المنتجات و الخدمات
املنتجات املالية
منتجات التنويع

تطور قطاع القروض الصغرى
عدد املستخدمني

جاري القروض
الزبناء النشيطون
محفظة املخاطر

األمانة يف القطاع

تطور النشاط
نشاط القروض الصغرى

نشاط التنويع
األداء االجتامعي

الخدمات غري املالية

الموارد و الوسائل
شبكة التوزيع
املوارد البرشية

نظم املعلومات و إعادة هندسة العمليات
التواصل الرقمي

أحداث السنة
إعطاء اإلنطالقة للمرشوع املؤسستي أفق 2021

األمانة للتمويل األصغر تطلق املنتج الجديد متويل ممتاز 
متويل إكسربيس : منتج جديد مخصص للرشكات الصغرية جًدا
األمانة للتمويل األصغر تحافظ عىل شهادة إيزو 9001:2015

األمانة للتمويل األصغر تحافظ عىل شهادة الحملة الذكية

الوضعية المالية و المحاسباتية
حسابات املنتجات و املصاريف

حسابات امليزانية العمومية
رأي املدققني القانونيني

كاء ال�ش

خريطة التموقع لوكالت الأمانة
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كلمة الرئيس

دارة رئيس مجلس الإ

شكلت سنة 2019  محطة حاسمة ملؤسستنا عىل غرار باقي مؤسسات التمويل األصغر املغربية املدعوة 

للمشاركة بنشاط يف الديناميكية الوطنية الهادفة لتحقيق املزيد من اإلدماج االقتصادي واالجتامعي.

وفقــاً لرؤيتهــا اإلســراتيجية ،التوجيهــات امللكيــة املتعلقــة 

ومقتضيــات  للمغــرب  الجديــد  التنمــوي  بالنمــوذج 

اإلســراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل ، ركــزت مؤسســتنا 

ــة  ــا العملي ــث منهجياته ــباتها، تحدي ــد مكتس ــى: توطي ع

ــة. ــا التقني ــز قدراته وتعزي

مبوجــب مــروع القانــون رقــم 85.18 ، الرامــي لرفــع 

ــر  ــل األصغ ــات املمكــن ملؤسســات التموي ســقف التموي

 ، درهــم  إىل 150.000   50.000 مــن  منحهــا،  املغربيــة 

ــة  ــا التمويلي ــر عروضه ــل األصغ ــة للتموي ــعت األمان وس

لتشــمل منتجــن جديديــن يهدفــان إىل متويــل احتياجــات 

االســتغال و التدفــق النقــدي للمقــاوالت الصغــرة جــدا.

عنــد متــم دجنــر 2019 ، ارتفعــت القيمــة اإلجامليــة 

ــار  ــغ7.39 ملي ــروض القطــاع بنســبة %8.6 ليبل لجــاري ق

ــم يف  ــون نشــًط ) %65 منه ــح 905.456 زب درهــم ، لصال

ــروض   ــاري الق ــاميل ج ــون إج ــة(. ويتك ــق الحرضي املناط

باألســاس  مــن القــروض الفرديــة التــي بلغــت 5.7 مليــار 

درهــم.يف حــن مل يتجــاوز معــدل محفظــة املخاطــر يف 30 

ــا 3.13%. يوًم

ــاع   ــزز القط ــف، ع ــة التوظي ــع وقابلي ــث التوس ــن حي م

قوتــه العاملــة التــي بلغــت 7.873 مســتخدما عنــد متــم 

ســنة 2019.  يتكــون القطــاع  مــن أكــر مــن 1.691 وكالــة 

يف مجمــوع الــراب الوطنــي، ضمنهــا 129 وكالــة متنقلــة 

ــة والنائيــة. تخــدم املناطــق القروي

باعتبارهــا جــزءا من هــذه الديناميكيــة القطاعيــة ، تواصل 

مؤسســتنا ضــامن وتــويل قيــادة نشــاط التمويــل األصغــر 

عــى الصعيــد الوطنــي بحصــة ســوق تزيــد عــن %36 مــن 

حيــث الزبنــاء النشــطن، %31 مــن مجمــوع مســتخدمي 

القطــاع و %36  مــن شــبكة التوزيــع الوطنيــة.

خــال النصــف الثــاين مــن  2019 ، نجحــت مؤسســتنا يف 

الحفــاظ عــى شــهادة إيــزو 2015 : 9001 بعــد أول تدقيق 

ــق  ــة التصدي ــل هيئ ــن قب ــع م ــرى يف املوق ــة مج للمتابع

»مكتــب فريتــاس«.

بانخراطهــا يف عمليــة تحســن مســتمر ، تضــع الزبــون يف 

ــن  ــكار وتحس ــتنا االبت ــل مؤسس ــا ، تواص ــب أولوياته صل

أعــى  لضــامن  باســتمرار  اشــتغالها  وطــرق  خدماتهــا 

ــودة. ــن الج ــتوى م مس

يف هــذا الســياق ، اعتمــدت األمانــة للتمويــل األصغــر إســراتيجية رقميــة مبتكــرة تتكيــف مــع بيئتهــا وقيمهــا ،  والتــي 

تســتمد أسســها مــن الرغبــة املؤسســتية يف:

          تحسن تجربة الزبناء.

         ضامن منو أفضل من خال استغال إمكانات السوق واستخدام األدوات الرقمية لخدمة املقاوالت     

          الصغــرة جــدا و مختلــف رشائــح النظــام املــايل التقليــدي بشــكل أفضــل .

         خفض التكاليف من أجل تقديم خدمات عالية الجودة بأفضل األسعار لزبنائها .

         تعزيز إدارة املخاطر لتحسن السيطرة عى املخاطر التشغيلية ومخاطر االئتامن.

رغبــة منهــا يف تعزيــز رســالة املؤسســة، بحلــول عــام 2023، اعتمــدت املؤسســة إســراتيجية رقميــة تتمحــور باألســاس 

حــول أربــع توجهــات إســراتيجية رقميــة  وهــي:

1•  تجربة الزبناء االجتامعية والرقمية

2•  مسار الوكيل يف املجال الرقمي

3•  توزيع  بأقىص حد

4•  مؤسسة مرنة وثقافة االبتكار

و يف ســياق آخــر و كمقيــاس ألدائهــا االجتامعــي ، اجتــازت األمانــة بنجــاح تدقيــق مراقبــة شــهادة الحملــة الذكيــة ، مــام 

يؤكــد قدرتهــا عــى اعتــامد جميــع التدابــر املعتمــدة فيــام يتعلــق بحاميــة الزبنــاء يف: عملياتهــا ، منتجاتهــا وخدماتهــا ، 

إدارة عاقاتهــا بالزبنــاء واالمتثــال التــام ملبــادئ الحملــة الذكيــة.
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تقديم
األمانة للتمويل األصغر

الـهـويـة

الـمـهـمـة

الـرؤيـة

الـقـيـم

ــن  18/97 و 58/03 املتعلقــن مبامرســة نشــاط  ــا  ظهــر 15/11/1958 والقانون ــل األصغــر هــي مؤسســة ينظمه ــة للتموي مؤسســة األمان

القــروض  الصغــرى. أُنشــئت يف 13 فرايــر 1997 وتــم اعتامدهــا كجمعيــة ملنــح القــروض الصغــرى مــن قبــل وزارة املاليــة يف 31 مــارس 2000.

,73 مقاطعــة، 297 جامعــة حرضيــة و195 قرويــة  تقــدم األمانــة للتمويــل األصغــر خدماتهــا عــر شــبكة توزيــع تغطــي عنــد متــم 2019

بعــدد مــن الــوكاالت بلــغ650 وكالــة ضمنهــا 81 وكالــة متنقلــة لخدمــة املناطــق القرويــة النائيــة.

ــكان  ــايل للس ــاج امل ــال اإلدم ــن خ ــا م ــة لبلدن ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــاهمة يف التنمي ــر يف املس ــل األصغ ــة للتموي ــة األمان ــل مهم تتمث

ــايل الكاســييك. ــام امل ــن النظ املســتبعدين م

تتمثــل رؤيــة األمانــة للتمويــل األصغــر يف أن تكــون مؤسســة  مرجعيــة يف مجــال التمويــل األصغر،مفضلــة مــن قبــل زبنائهــا، تُقــدم خدمــات 

متنوعــة ومبتكرةألكــر عــدد مــن املســتفيدين، وذات نجاعــة ماليــة وأثــر اجتامعــي قوي.

تستند قيم األمانة للتمويل األصغر إىل أربع  فئات:

• القيم األساسية : النزاهة، الشفافية واملسؤولية

• قيم التقدم : الرغبة يف املثابرة والنجاح ؛ االنضباط ؛ اإللتزام  وتفضيل الغر

• القيم املهنية : حسن األداء، روح اإلبداع 

• القيم  املشرتكة : اإلنتامء واإلنصاف
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2019 2019
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2016 2016
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20022002

20002000
19971997

إنشاء مؤسسة ا�مانة بإيعاز من السلطات
العمومية ومشاركة شخصيات بارزة ذات

مسارات متنوعة

� جديدين: ��إط�ق منتوج
� ا�صغر ��تحويل ا�موال والتأم

� بالمغرب ��� أفضل الُمشغل ��تصنيف ا�مانة  من ب

وع أفق 2018 اتفاقية ا�طر وإط�ق م£¢

� السيد يوسف بنشقرون ��تعي
رئيسا لشبكة سنابل

� السيد أحمد غزا�� ��تعي
رئيسا للفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى

الحصول ع´ شهادة ايزو -9001 نسخة 2015

� أفق 2021
µ¶وع المؤسس إعطاء انط�قة للم£¢

الحفاظ ع´ الشهادات ISO 9001 :2015  و الحملة الذكية
ة جدا  إط�ق منتجات جديدة خاصة بالمقاوت الصغ¼�

إعادة تصميم نظام المعلومات الخاص
بالمؤسسة والهيكل التنظيمي

وع أفق 2015 إط�ق م£¢

اعتماد ا�مانة كمؤسسة لمنح القروض الصغرى

ي استق�ل الما�Æ والتدب¼�

تغي¼� المقر اجتماعي

� هوية بÇية جديدة
تب¶�

إط�ق القروض الفردية

تـاريـخ المؤسسة



السيد دريس جطو

رئيس  فخري
• وزير أول سابق

• رئيس مجلس الحسابات 

يز دي�مي �السيدة ماري ت��
السيد التهامي الغر�	

• نائبة الرئيس 

رئيسة تحرير جريدة ليكونوميست

ية • عضو بلجنة الموارد الب 

�
السيد مراد حمايتالسيدة مريم العثما�	

 رئيسة مقاولة
رئيسة جمعية إنصاف

مستشار

 
• فاعلة جمعوية

اتيجية س�� • رئيسة لجنة ا��
والمنفعة ا��جتماعية

 

السيدة مونية بوستة

كاتبة الدولة سابقا لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدو��

دارة • عضو مجلس ا��
اتيجية س�� � لجنة ا��

• عضو ��
و المنفعة ا��جتماعية

�
السيد محمد السدرا��

رئيس الجمعية الوطنية
.(ANPA) للمنتجات الحيوانية

دارة • عضو مجلس ا��
اتيجية س�� � لجنة ا��

• عضو ��
و المنفعة ا��جتماعية

السيد مصطفى بوجراد

مدير مكتب ا�ستشارات

دارة • عضو مجلس ا��
ية • عضو لجنة الموارد الب 

السيد جون ماري بريفوست 

لجنة التدقيق

ية لجنة نظم المعلومات و الرقمنةلجنة الموارد الب 

اتيجية و المنفعة ا�جتماعية س�� لجنة ا��

SIDI ممثل

دارة • عضو مجلس ا��

السيد ادريس خروز

أستاذ العلوم ا�قتصادية
مدير سابق للمكتبة الوطنية

دارة • عضو مجلس ا��
اتيجية والمنفعة العامة س�� • عضو لجنة ا��

السيد يونس بنع��

قتصادي وا��جتماعي � عام المجلس ا�� �́ أم
(CESE)  �

·̧ و البي

 Creative Technologies
يداع والتدب�� - تنمية و مكلف بمهمة مكتب ا��

دارة • عضو مجلس ا��

السيدة خديجة البكري

رئيسة مقاولة

دارة • عضو مجلس ا��

السيد محمد قباج 

وزير سابق،
مستشار سابق لجÎلة الملك

دارة • عضو مجلس ا��

السيد محمد اللطيفي

رئيس  الجمعية الوطنية لتجار
المواد الغذائية بالجملة والتقسيط

دارة • عضو مجلس ا��
اتيجية س�� � لجنة ا��

• عضو ��
و المنفعة ا��جتماعية

السيد يونس الس�وي

مديرعام للمدرسة الفرنسية الدولية

� العام �́ م
• ا�·

• عضو لجنة التدقيق

السيد عبد الرحمان زاهي

� للمغاربة
�Òكاتب عام لمؤسسة الحسن الثا

� بالخارج �́ المقيم

دارة • عضو مجلس ا��
اتيجية و المنفعة ا��جتماعية س�� � لجنة ا��

• عضو ��

السيد محمد فوزي مورجي

أستاذ التعليم العا��

دارة • عضو مجلس ا��
• عضو لجنة التدقيق

• عضو لجنة نظم المعلومات و الرقمنة

� الصندوق �́ • أم
ية • رئيس لجنة الموارد الب 

السيد لحسن اكناو

الرئيس السابق لمؤسسة

دارة • عضو مجلس ا��
•  رئيس لجنة نظم المعلومات و الرقمنة 

- عضو لجنة التدقيق 

• نائب الرئيس
• رئيس لجنة التدقيق 

رئيس ومدير عام للمدرسة العليا
ESCA للتسي��

السيد أحمد غزا��

دارة رئيس مجلس ا��
• عضو المجلس ا�·ع×  للقضاء

• الرئيس السابق للهيئة العليا لÎتصال السمعي البØي
• أستاذ  ممتاز بالتعليم العا��

اتيجية والمنفعة ا�جتماعية س�� • عضو لجنة ا��
• عضو لجنة نظم المعلومات والرقمنة

ــى  ــر ع ــل األصغ ــة للتموي ــة األمان ــة ملؤسس ــكل الحكام ــتند هي يس

الفصــل بــن الهيئــة اإلداريــة وهيئــة  التدبــر وفقــا ألفضل املامرســات 

وتنظيــم مؤسســات القــروض.

يتكــون مجلــس اإلدارة حاليــا مــن 19 عضــوا وتتمثل مهمته الرئيســية 

يف البــث يف جميــع القــرارات املتعلقــة بالتوجهــات اإلســراتيجية 

واالقتصاديــة واالجتامعيــة واملاليــة أو التكنولوجية للمؤسســة ويســهر 

ــة  ــة لرقاب ــة الخاضع ــن طــرف اإلدارة العام عــى حســن تنفيذهــا م

املكتــب التنفيــذي.

يتمتــع املكتــب التنفيــذي بجميــع الصاحيــات الازمــة للســر الجيــد 

للمؤسســة،  إذ يرجــع إليــه األمــر بإجــراء علميــات التدقيــق وتحضــر 

ــذ  ــرارات وتنفي ــاذ الق ــى اتخ ــاعدته ع ــس اإلدارة ومس ــغال مجل أش

توجهاتــه اإلســراتيجية.

ــات حكامــة تخضــع لســلطة مجلــس  ــر اللجــان املتخصصة،هيئ تُعت

اإلدارة، والــذي تقــدم لــه تقاريــر أعاملهــا وتوصياتهــا. وتتمثــل مهمــة 

هــذه اللجــان يف مواكبــة وتســهيل مامرســة مجلــس اإلدارة لنشــاطه 

وحكامتــه العامــة.

تتــوىل لجنــة املــوارد البريــة عــى وجــه الخصــوص مهمــة اإلرشاف 

عــى تنظيــم وتدبــر املــوارد البريــة داخــل املؤسســة وذلــك بدراســة 

وتقديــم املشــورة لــإدارة واملكتــب التنفيــذي ومجلــس اإلدارة بشــأن 

وضــع  املســتخدمن، التوظيفــات، خطــط التكويــن، خطــط التنميــة 

وتطــور املؤسســة.

ــة  ــذ نظــام املراقب ــم تنفي ــة وتقيي ــق عــى مراقب ــة التدقي تســهر لجن

الداخليــة وإدارة املخاطــر وتنفيــذ نشــاط التدقيــق. وتســاهم بشــكل 

فعــال يف إعــداد القــرارات اإلســراتيجية ملجلــس اإلدارة ومامرســة 

ــة. ــه الرقابي واجبات

تضطلــع اللجنــة مبهمتهــا مــن خــال ضــامن تأديــة هيئــات وآليــات 

اإلدارة الداخليــة والخارجيــة لعملهــا بشــكل طبيعــي ومــدى توفرهــا 

عــى املهــارات والكفــاءات والوســائل الازمــة لضــامن التدبــر األمثــل 

للمؤسســة.

التوجهــات  االجتامعيــة  واملنفعــة  اإلســراتيجية  لجنــة  تفحــص 

اإلســراتيجية الرئيســية للمؤسســة وتُبــدي رأيهــا فيها،الســيام املرجــع 

اإلســراتيجي والسياســة التجارية،االتفاقيــات اإلســراتيجية، التحالفات 

النمــو الخارجــي والداخــي أو مقرحــات  والــراكات، مشــاريع 

ــك  ــس اإلدارة، وكذل ــن مجل ــص م ــتوجب الرخي ــي تس ــت الت التفوي

ــا. ــة يف محيطه ــر املؤسس تأث

تبنــى مجلــس اإلدارة يف اجتامعــه املنعقــد يف 21 يونيــو 2019 إنشــاء 

لجنــة متخصصــة جديــدة ، هــي لجنــة نظــام املعلومــات والرقمنــة. 

يف اجتامعهــا األول يف أكتوبــر 2019 ، قامــت لجنــة نظــم املعلومــات 

والرقمنــة بفحــص خطــة تطويــر نظــام املعلومــات، والبنيــة التقنيــة 

ــة  ــة النســخ االحتياطــي ، باإلضاف ــات ، وبني الشــاملة لنظــام املعلوم

إىل بنيــة التطبيقــات. كــام حللــت مــؤرشات جــودة نظــم املعلومــات 

ومــؤرشات مكتــب املســاعدة.

تنظيم الحكامة الحكامة
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المنتجات المالية

ة جدا منتجات جديدة مخصصة للمقاولت الصغ�ي

منتجات التنويع

يف إطــار التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للســاكنة الهشــة التــي ال تشــملها نظــم التمويــل التقليديــة، تقــدم مؤسســة 

األمانــة للتمويــل األصغــر ألصحــاب املشــاريع املــدرة للدخــل واملقــاوالت الصغــرى واألرس خدمــات ماليــة وغــر ماليــة. 

ومــن بــن الفئــات املســتهدفة هنــاك الشــباب والنســاء واملجــال القــروي  والفئــات الهشــة اقتصاديــا باملفهــوم الواســع.

ــدة مــن املنتجــات  ــل األصغــر مجموعــة جدي ــة للتموي ــدة واملتنوعــة للمقــاوالت الصغــرة جــًدا )TPE( ، أطلقــت األمان لدعــم االحتياجــات املتزاي

املوجهــة للمقــاوالت الصغــرة جــدا.

وبالتايل، تم توسيع عروضها لتشمل منتجن جديدين يهدفان إىل متويل احتياجات التشغيل والتدفق النقدي للمقاوالت الصغرة جًدا.

يســتهدف »متويــل ممتــاز« أي مقاولــة صغــرة جــدا أو مقــاول ذايت  راغبــن يف تطويــر أنشــطتهم والتــي تــراوح احتياجاتهــم التمويليــة بــن 10.000 

درهــم و 50.000 درهــم.

هــذا القــرض ، الــذي يســدد عــر أقســاط شــهرية عــى مــدى ســنة إىل 5 ســنوات ، متــاح لألشــخاص الذيــن يســتوفون رشطـًـا واحــًدا عــى األقــل مــن 

رشوط األهليــة التاليــة:

      التقيد املسبق يف السجل التجاري

       التوفر عى بطاقة املقاول الذايت 

       الخضوع للرضيبة التجارية

       التقيد املسبق يف السجات املهنية التي تديرها هيئات حكومية أو هيئات مستقلة معرف بها من قبل السلطات

       التوفر عى إذن مامرسة النشاط أو رخصة مهنية ممنوحة من قبل سلطة حكومية أو محلية معرف به.

ــل  ــا RIFSO * ، لتموي ــة لريكن ــة الرقمي ــى املنص ــجلة ع ــمية ، املس ــدا الرس ــرة ج ــاوالت الصغ ــد املق ــريس الجدي ــل اكس ــج متوي ــتهدف منت يس

ــاعة. ــاوز 48 س ــرة ال تتج ــون ف ــم يف غض ــة به ــدي الخاص ــق النق ــات التدف احتياج

تراوح قيمة قرض متويل إكسريس من 10.000 درهم إىل 150.000 درهم ، وتُسرد دفعة واحدة ملدة تصل إىل 12 شهرًا. 

 www.rifso.tech :يتم عر الرابط RIFSO التسجيل يف منصة*

تيســر األمانــة هــو خدمــة مســاعدة طبيــة تقدمهــا مؤسســة األمانــة 

براكــة مــع رشيــك متخصــص. وتشــمل هــذه الخدمــة زبنــاء األمانــة 

وأفــراد عائلتهــم مبــا يف ذلــك أزواجهــم وأطفالهــم طــوال مــدة 

ــتفيد  ــاة املس ــل حي ــع مراح ــة جمي ــذه الخدم ــمل ه ــرض. وتش الق

ــاالت  ــا ح ــي أيض ــاة، وتغط ــى الوف ــوالدة حت ــن ال ــه م ــراد عائلت وأف

ــغ جــزايف  ــي، وتكاليــف االستشــفاء ومبل ــل: النقــل الطب الطــوارئ مث

ألول تشــخيص ألحــد األمــراض الخطــرة. تبلــغ تكلفــة خدمــة التأمــن 

ــهريا. ــة 10دراهــم ش العائلي

ــق مكاملــة مركــز  ــه عــن طري نظــام التعويــض بســيط وميكــن تفعيل

املســاعدة، و يشــمل نظــام جــزايف عــن كل خدمــة. الخدمــة متوفــرة 

عــى الصعيــد الوطنــي.

ــص.  ــك متخص ــع رشي ــة م ــنة 2012 براك ــة س ــذه الخدم ــت ه أطلق

وتتضمــن خدمــات التحويــل املحــي لألمــوال –( كاش اكســريس)- 

وخدمــات التحويــل الــدويل لألمــوال )ويســرن يونيــون و مــوين غــرام(

حســاب بخــر هــو حســاب مــريف إليــداع وســحب األمــوال أطلــق 

ســنة 2014 براكــة مــع رشيــك رائــد يف تحويــل األمــوال. باإلضافــة 

ــة  ــة بنكي ــى بطاق ــل ع ــون أن يحص ــن للزب ــاب، ميك ــح الحس إىل فت

متكنــه مــن ســحب األمــوال مــن الرافــات اآلليــة والقيــام بــاألداءات 

مبحطــات الدفــع اإللكــروين.

أطلقــت األمانــة للتمويــل األصغــر مجموعــة مــن الخدمــات املحليــة 

التــي تحــاول مــن خالهــا توســيع نطــاق خدماتهــا املحليــة لزبنائهــا.

عرض المنتجات و الخدمات

ــة  ــات املتكون ــدة املجموع ــرض لفائ ــذا الق ــح ه مين

مــن 5 أفــراد كحــد أقــىص، والذين يرغبــون يف تطوير 

أنشــطتهم املــدرة للدخــل واملتضامنــن مــع بعضهــم 

ــغ  ــل مبال ــن أن تص ــم. ميك ــداد قروضه ــض لس البع

هــذه القــروض إىل 50.000 درهــم، ميكــن تســديدها 

يف آجــال اســتحقاق نصــف شــهرية أو شــهرية.

متنــح هــذه القــروض لفائــدة األشــخاص الراغبــن يف 

ــبكة  ــه بش ــينه أو ربط ــكن أو تحس ــاء س رشاء أو بن

املــاء والكهربــاء. وقــد تصــل مبالــغ هــذه القــروض 

إىل 50 ألــف درهــم تســدد يف آجــال اســتحقاق 

نصــف شــهرية أو شــهرية.

املشــاريع  ألصحــاب  ممنوحــة  قــروض  هــي 

ــن 18 و 35  ــراوح أعامرهــم ب ــن ت الصغــرى  ، الذي

ــر نشــاطهم اإلنتاجــي أو  ــون يف تطوي ســنة ، ويرغب

الخدمــايت.

تــراوح مبالــغ هــذه القــروض بــن 1000 و 50000 

درهــم قابلــة للســداد عــى أقســاط نصــف شــهرية 

أو شــهرية.

متنــح هــذه القــروض للمقاولــن الصغــار الراغبــن يف 

تطويــر نشــاطهم اإلنتاجــي أو الخدمــايت. وقــد تصــل 

مبالــغ هــذه القــروض إىل 50.000 درهــم تســدد يف 

آجــال اســتحقاق نصــف شــهرية أو شــهرية.

القروض التضامنية 

تمويل ممتاز

حساب بخ�يتيس�ي الأمانة

المنتجات المحلية

تحويل الأموال

يس تمويل اكس�ب

السلف الفردي للسكن

قروض إدماج

السلف الفردي للمقاولة 
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الـمقر باقي الوكاالت

2015 2016 2017 2018 2019

771

5 791

843

6 257

882

6 348

909

6 562

7 100
7 230

7 818

6 909

784

7 873

7089

6 024 415
6 481 405 6 743 552

6 810 237

2015 2016 2017 2018

7 397 120

2019

ن عدد المستخدم�ي

جاري القروض

الزبناء النشطون

ي 30 يوما
محفظة المخاطر �ن

عــرف العــدد اإلجــاميل للمســتخدمن بالقطــاع تغــرًا طفيًفــا مقارنــة بالعــام الســابق، حيــث انتقــل مــن 7818 مســتخدما نهايــة ســنة 2018 

إىل 7873 نهايــة ســنة 2019.

ــم  ــد مت ــروض* عن ــاري الق ــجل ج س

ــبة   ــاً بنس ــوراً ملحوظ ــنة 2019 تط س

%8.6 مقارنــة بنهايــة ســنة 2018، 

ــم. ــار دره ــغ 7.397 ملي ــث بل حي

* الجاري بآالف الدراهم

* الجاري بآالف الدراهم

905 456

2019

905 990

2015

922 878

2016

937 599

2017

901 654

2018

195 060

186 033

210 308 211 687

231 731

2015 2016 2017 2018 2019

ي القطاع
الأمانة �ن

عرف عدد الزبناء النشطن ارتفاعا بنسبة %0.42 نهاية سنة 2019 ، مقارنة بنفس الفرة من السنة السابقة.

ســجلت محفظــة املخاطــر يف ثاثــن 

بنســبة    ،2019 يف  ارتفاعــا  يومــا 

الســابقة. بالســنة  %9.46، مقارنــة 

نسبة األمانة األمانة للتمويل األصغر القطاع 2019 مؤرشات النشاط

31% 2433 7873 العدد اإلجاميل للمستخدمن
33% 564 1691 عدد الوكاالت
66% 86 129 عدد الوكاالت املتنقلة
36% 323 589 905 456 الزبناءالنشطون
37% 222 471 598 146 القروض املمنوحة سنويا 

35% 2 553 805 7 397 120
للقــروض  اإلجــاميل   الجــاري   

الدرهــم( )بــآالف 

68% 306 418 451 824
ــن  ــتفيدين م ــاء املس ــدد الزبن ع

ــر ــن األصغ التأم

21% 30 794 148 705
البنكيــة   الحســابات  عــدد 

حــة ملفتو ا

تطور قطاع التمويل األصغر
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2015 2016 2017 2018 2019

2 235 048

2 510 473

2 556 578
2 553 805

2 420 204

يف ســياق يتســم مبســتوى عــال مــن التعــر يف األداء، متكنــت األمانــة 

ــجلة  ــم مس ــون دره ــغ 114.6 ملي ــايف بل ــج ص ــاء 2019 بنات ــن إنه م

بذلــك منــًوا بنســبة  %13.36 ومبحفظــة تتجــاوز 327.000 قرًضــا 

ــم. ــدره 2.553.805.539 دره ــاميل ق ــروض إج ــاري ق ــطا و ج نش

حافظــت األمانــة عــى صــدارة القطــاع  ب %36 مــن مجمــوع 

ــاء النشــطن و%35 مــن إجــاميل جــاري القــروض، وبعــدد مــن  الزبن

ــاع. ــاميل القط ــن إج ــل %31 م ــتخدمن ميث املس

ومــن أجــل مواكبــة منــو مؤسســتنا بشــكل أفضــل، تــم تنظيــم شــبكتنا 

يف 8 جهــات،  30 فرعــا، و 650 وكالــة منهــا 86 وكالــة متنقلــة،أي مــا 

يعــادل  %36 مــن إمكانــات القطــاع.

ــون  ــت ســنة 2019، 1438 ملي ــوال الذاتيــة التــي بلغ ــجلت األم س

درهــم، زيــادة بنســبة  %12.42 ، مقارنــة بالســنة املاليــة 2018 ، مــام 

ــة. ــة مريحــة لدعــم أهدافهــا التنموي ــة مالي يضمــن للمؤسســة صاب

نسبة النساء

الزبناء النشط�

328 361

331 259

340 291
334 345

2015 2016 2017 2018

42% 43% 43% 43%

323 589

2019

43%

قطاع التجارة قطاع الخدماتقطاع الزراعة وتربية املاشية قطاع الصناعة التقليدية

20172015 2016

15%

19%

48%
46%

47%

20%21%

340.291

328.361 331.259

16%
15%

2018

15%

18%

49%

334.345

17% 18% 16%

2019

14%

17%

50%

323.589

17%

19%

بعــد  القــروض   جــاري  ســجل 

التشــطيب انخفاضــا طفيفــا بنحــو  

ــنة 2018. ــة س ــة بنهاي %0.10 مقارن

النشــطن  الزبنــاء  عــدد  انخفــض 

  2019 متــم  عنــد   3.2% بنســبة  

ــت  ــة بســنة2018، يف حــن ظل مقارن

نســبة النســاء دون تغيــر مقارنــة 

املاضيــة. بالســنة 

املبالغ بآالف الدراهم

%50  من الزبناء النشطن  ميارسون نشاط التجارة، وقد سجلت هذه النسبة زيادة طفيفة مقارنة بالسنوات السابقة.

نشاط القروض الصغرى

جاري القروض

الزبناء النشطون

ن حسب القطاع تطور الزبناء النشط�ي
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% املجال القروي % املجال الحرضي

329 843 333 455 343 114

2015 2016 2017

337 252

2018

327 000

2019

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

51%
49%

49% 51%
48%

52%
47%

53%
48%

52%

السلف الفردي للمقاولة

السلف الج�عي

السلف الفردي للسكن

2015 2016 2017

10%9%

29%

62%

27%

63%

10% 10% 10%

25%
24,5%

22%

65%

65,5%

68%

329 843 333 455 343 114

2018

337 252

2019

327 000

%املجال الحرضي%املجال القروي

2015 2016 2017 2018

222 471

237 612

246 560

241 810

234 716
48%

52%

48%

52%

47%

53%

47%

53%

2019

48%

52%

2 446 917

2 369 612

2 549 091

2 513 857

2 530 022

2015 2016 2017 2018 2019

20192015 2016 2017 2018

3,58%

2,1%

2,9%2,9%

3,69%

عدد القروض  الممنوحة

حجم القروض الممنوحةx 1000 درهم

ــروض 52%   ــل هــذه الق ــة ، متث ــة بســنة 2018. يف املناطــق الحرضي ــنة 2019 بنســبة %3.03  مقارن ــروض النشــطة س ــدد الق ــض ع انخف

ــة. ــق القروي ــل %48  يف املناط مقاب

ــة  ــدي مقارن ــى تصاع ــزال يف منح ــطة وال ت ــروض النش ــوع الق ــن مجم ــبة ٪ 68   م ــنة 2019 نس ــة س ــة للمقاول ــروض الفردي ــكلت الق ش

ــابقة.  ــنوات الس بالس

بلغت تكلفة املخاطر يف 2019

 %3.58 مقارنة بـ %3.69  يف 2018   

القروض النشطة

تطور القروض النشطة حسب نوع المنتج

القروض  الممنوحة

تكلفة المخاطر

عرف عدد القروض  املمنوحة سنة 2019 انخفاضا بنسبة%5.21 مقارنة بسنة 2018.
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نشاط التنويع

منــذ إطاقــه يف أكتوبــر 2012، تطــور منتــج التأمــن األصغــر »تيســر األمانــة« ومكــن مــن تغطيــة أكــر مــن 1.4 مليــون 

شــخص مؤمــن. عرفــت الخدمــة منــذ إنشــائها تحســنا ملحوظــا ســمح بتغطيــة الكــوارث املتعلقــة بحــاالت الطــوارئ 

الطبيــة باإلضافــة إىل حــاالت الــوالدة والوفــاة.

2019 2018 2017 2016 2015

306 418 319 412 324 533 311 804 302 392
عــدد الزبناء املســتفيدين من التغطية 

)مــع أفــراد األرسة(

1 418 255 1 295 712 1 313 521 1 243 948 908 300
عدد األشخاص املؤمنني

)مع أفراد األرسة(
15 669 14 465 16 010 14 603 13328 عدد الخدمات املقدمة
8571 9150 8 807 8566 8157     تعويض الوالدة
4724 2911 5 060 3996 3438     املساهمة يف تكاليف االستشفاء
509 613 589 808 904     اإلسعاف الطبي
1386 1506 1 335 1024 573     املساهمة يف تكاليف الدفن
438 234 177 174 225     مصاريف اإلعاقة
41 51 42 35 30     نقل  الجثامن

2019 2018 2017 2016 2015

30 794 46 647 61 270 54 164 39 768 عدد الحسابات املفتوحة

4 727 7 430 15 866 9 388 11 706 عدد البطاقات املباعة

85 620 447 103 776 092 113 646 053 84 397 118 62 691 380 حجم اإليداعات بالدرهم

106 644 592 116 375 708 114 966 168 80 590 943 58 317 943 حجم السحوبات بالدرهم

ارتفــع عــدد الخدمــات املقدمــة للمســتفيدين مــن منتــج »تيســر األمانــة« بحــوايل% 8 ســنة  2019 مقارنــة بالفــرة نفســها مــن 2018. وبنفــس 

هــذا املنحــى التصاعــدي، ارتفــع كذلــك عــدد املســتفيدين من«تيســر األمانــة« مبــا يف ذلــك أفــراد أرسهــم بنســبة %9  مقارنــة بســنة 2018.

بلــغ عــدد الحســابات التــي تــم فتحهــا  ســنة  2019  ،30.794 حســابا مقابــل 46.647 يف 2018. أمــا بالنســبة للبطاقــات  البنكيــة التــي 

تــم بيعهــا ، فقــد بلــغ عددهــا تقريبًــا 4700 وحــدة.

بلــغ حجــم املبالــغ املودعة 85 مليون درهــم مقابل 103 مليون درهم يف 2018 ، أي بانخفاض قدره 17%.

بلــغ حجــم الســحوبات يف 2019، 106 مليون درهــم مقابل 116 مليون درهم يف 2018،أي بانخفاض قدره % 8.

خدمة اإليداع والسحب بواسطة بطاقة الدفع اإللكرونية التي تم إطاقها يف ماي 2014

ن الأصغر »تيس�ي الأمانة« التأم�ي

تحويل الأموال

» يداع والسحب »حساب بخ�ي حساب الإ

مــن حيــث تحويــل األمــوال ، انخفــض عــدد املعامــات التــي متــت يف 

ــام  ــوايل مقارنــة بع ــام 2019 وحجمهــا بنســبة %3 و %5 عــى الت ع

.2018

حجم املعامالت بآالف الدراهم

عدد املعامالت 

3 393 700

3 242 446 191

1 756 231

2 467 105
2 878 294

3 245 060

2018 20192015 2016 2017

1 247 207

1 522 864

1 714 140

1 808 016
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ب
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القروية
املعزولة

60%60% 50%50% 40%40% 30%30% 20%20% 10%10% 0%

20
%

 
   

                  

                    

22%

43%

50
%

53%

حجم القروض املمنوحة

املبالغ املمنوحة

< 1000 $

> 3500 $

[1000 -2000] $

[2000 -3500] $

888 980 465

968 638 059

132 334

68 607

19 175

 2 354 111 023 333

478 274 776

الأداء الجتماعي

اهتمام دائم  بازدواجية الأداء الجتماعي والمالي

جتماعي لسنة 2019 ات الأداء الإ مؤ�ش

* النسب  دون مخصصات املخاطر العامة

ميثل عدد وكاالت األمانة للتمويل األصغر يف املجال القروي %53 من إجاميل الشبكة ، %20 منها تتواجد باملناطق القروية املعزولة.

تتواجد األمانة يف %50من  الجامعات القروية التي تزيد نسبة الفقر فيها عن 20%.

تشكل النساء %43 من زبناء األمانة ، بينام يشكل الشباب 22%.

2019 2018 2017 2016 2015

57 % 58 % 60 % 54,2 % 57,3 %

 30%≤ القــروض  مبلــغ  نســبة   

مــن الناتــج الداخــي الخــام للفــرد 

)9000 درهــم(

8 % 10 % 8.4 % 9,5 % 8,4 %

التــي تتضمــن  القــروض  نســبة 

اقســاطا≤%1 مــن الناتــج الداخــي 

ــم( ــرد )300  دره ــام للف الخ

4 % 4,27 % 6,17 % 3 % 5 % متوسط منو  ممتلكات الزبناء 

14 % 14,08 % 15,13 % 16 % 18 %
ــط  متوســط  قســط القــرض املرتب

ــون  بهامــش الزب

ات المالية لسنة 2019 المؤ�ش

دماج المالي للفئات  الأك�ش هشاشة توسيع الإ

نسب الولوج إل القروض الصغرى

121,21 %

8,98 %

4,30 %

OSS
ي
ي العمليا�ت

الكتفاء الذا�ت

ROE
مردودية الرساميل *

ROA
مردودية الأصول *
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نسبة وفاءالزبناء )املجددون/املغادرون(

نســبة االســتدانة املزدوجــة )عــدد الزبنــاء الذيــن يقرضــون لــدى أكــر مــن مؤسســة 

للقــروض الصغرى/العــدد اإلجــاميل للزبناء(

ظلــت نســبة االســتدانة املزدوجــة  ُمتحكــم بهــا ، عــى الرغــم مــن الزيــادة الطفيفــة يف معــدل الزبنــاء املشــركن مــع املؤسســات املاليــة األخرى 

، حيــث ارتفعــت مــن %10.59 يف نهايــة عــام 2018 إىل  %11.31 يف نهايــة عــام 2019.

حرصــا منهــا عــى تأثــر منتجاتهــا وخدماتهــا عــى املســتفيدين و عــى رضــا زبنائهــا ، قامــت األمانــة مبنهجــة تتبــع بعــض 
املــؤرشات االجتامعية.

يتم اإلباغ عن هذه املؤرشات بشكل دائم من قبل املراقبن الدامئن بعد الزيارات الدورية للزبناء.
كانــت النتائــج التــي تــم اإلبــاغ عنهــا يف 2019 عقــب إجــراء زيــارات لعينــة متكونــة مــن 2233  زبونــا عــى النحــو 

التــايل:

تهتــم األمانــة اهتاممــا دامئــا بأدائهــا املــزدوج وتطويــر أدوات رصــد و تحســن تأثــر القــروض الصغــرى عــى زبنائهــا ، 

ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــال: التدريــب املقــدم لزبنائهــا و كــدا تقييــم و دعــم تســويق منتجاتهــم.

االنتقال  إىل القطاع الرسمي 316 زبون، أي% 14  من العينة البالغة 2233 زبون مشرك

740  زبونا يتعاملون مع البنوك، أي % 33 من العينة.

155 زبونا أصبحوا يتعاملون مع البنوك  بعد قرض األمانة
االنتقال إىل  القطاع  البنيك

137 زبون خلقوا 172 منصب شغل عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها بعد القرض

2174 زبونــا عــروا عــن رضاهــم عــن خدمــات األمانــة، أي مــا ميثــل 

%97  مــن العينــة.
نسبة رضا الزبناء

الخدمات غ�ي المالية ولء وحماية الزبناء

رصد  الأثر النوعي ورضا الزبناء

المرافقة
والتدريب

ــيرية   ــة والتس ــدرات الريادي ــن الق لتحس

توفــر  األمانــة  تواصــل   ، للمســتفيدين 

العديــد مــن الــدورات التدريبيــة لهــم. و 

ــا يناهــز  ــا م ــدم وكاؤن يف هــذا الصــدد ق

48.107 تكوينــا أساســيا يف الربيــة املاليــة 

لفائــدة الزبنــاء قبــل منــح القــروض كــام 

اســتفادوا مــن نصائــح وتوجيهــات فرديــة 

ــم . ــا يناســب أوضاعه حســب م

بفضــل رشاكاتهــا املختلفــة، متكنــت األمانة 

ــي  ــة والت ــا التكويني ــيع برامجه ــن توس م

تتمحــور حــول: الربيــة املاليــة، تطويــر املقاولــة، التنميــة البريــة، تكوينــات مهنيــة وتقنيــات البيــع. وقــد اســتفاد مــن 

ــة  أكــر مــن 3541 مســتفيدا. هــذه الــدورات التكويني

ــر  ــز تطوي ــل األصغــر العمــل عــى تعزي ــة للتموي ــة ، تواصــل األمان ــك القطري مــن خــال رشاكتهــا مــع مؤسســة صلت

ريــادة األعــامل واإلدمــاج املــايل للشــباب ، مــن خــال تطويــر مجموعــة مــن الخدمــات املاليــة وغــر املاليــة املوجهــة 

بشــكل خــاص للشــباب املغاربــة الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 18 و 35 ســنة.

تواصــل رشاكتنــا مــع املؤسســة املغربيــة للربيــة املاليــة تعزيــز التزاماتنــا بدعــم وتحســن القــدرات التســيرية لزبنائنــا 

مــن خــال برنامــج شــامل حــول الربيــة املاليــة،  والــذي تــم تنفيــذ أغلبــه مــن قبــل هيئــة املدربــن الداخليــن لألمانــة.

كــام تواصــل املؤسســة مــن خــال رشاكتهــا مــع جمعيــة إنعــاش الربيــة والتكويــن بالخــارج تعزيــز الجهــود املبذولــة 

لدعــم اســتقالية املــرأة وتعزيــز املقاولــة النســائية يف إطــار برنامــج »مــن أجلــك«.

وقــد أتــاح مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنيــة لزبنــاء األمانــة فرصــة حضــور دورات تكوينيــة 

يف إطــار اللقــاءات الجهويــة  للمقاولــن الصغــار ومــن خــال برنامــج متفــق عليــه بــن املؤسســتن.
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دعم

التـ�سـويـق

وإدراكًا منهــا مبــدى أهميــة الدعــم التســويقي تؤكــد األمانــة مــن خــال هــذه الخدمــة إلتزامهــا اإلجتامعــي تجــاه زبنائهــا وتجعــل هــذا 
املكــون جــزًءا ال يتجــزأ مــن عــرض خدماتهــا غــر املاليــة بهــدف منحهــم فرصــة للتعريــف مبنتجاتهــم وخدماتهــم وزيــادة مبيعاتهــم.

ويتجــى ذلــك مــن خــال تنظيــم أيــام تجاريــة لزبنائهــا يف جميــع فروعهــا، وأيضــا مــن خــال تســهيل مشــاركتهم يف مختلــف املعــارض 
واللقــاءات الجهويــة واملعــارض املتنقلــة التــي ينظمهــا رشكاؤهــا:

شــاركت األمانــة للتمويــل األصغــر خــال2019 يف اللقــاءات الجهويــة  األربعــة التــي نظمهــا مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض الصغرى 
ــق. هــذه  ــة املضي ــا مبدين ــم تنظيمه ــي ت ــة الت ــة  املتجول ــدة ويف القافل ــق والجدي ــت ، املضي ــة ، ميدل ــة الراغن ــدن: قلع ــة يف م التضامني
املبــادرات مل متّكــن الزبنــاء املشــاركن بهــا و الـــبالغ عددهــم 48، فقــط مــن التعريــف بأنفســهم وعــرض منتجاتهــم مجانـًـا بــل منحــت 38 

منهــم أيًضــا فرصــة حضــور : دورات تكوينيــة يف مجــال الربيــة املاليــة وتعزيــز مهاراتهــم يف التســير والتســويق.

احتفــاال باليــوم العاملــي للمــرأة ، تــم تنظيــم فعاليــات داخليــة يف 
جميــع فــروع املؤسســة.

وقــد عــرف هــذا الحــدث الســنوي الــذي يهــدف إىل تعزيــز ريــادة 
األعــامل النســائية عــى املســتوى الوطنــي ، تكرميًــا ألفضــل زبونات 

املؤسســة ، حضــور 1456 زائــرًا.
كان برنامــج هــذا اليــوم غنيًــا ومتنوًعــا، حيــث شــمل: عــرض 
املنتجــات،  التشــبيك والتبــادل املثمــر لألفــكار والخــرات بــن 
ــبة. ــذه املناس ــتفيدة به ــأة 300 مس ــت مكاف ــد مت ــاركن. وق املش

ــة ميعــرض رمضــان التجــاري  يف نســخته الخامســة  شــاركت األمان
ــو إىل 4  ــن 11 ماي ــدة م ــرة املمت ــت يف الف ــي أقيم ــن الت والثاث

ــدويل. ــاء ال ــدار البيض ــرض ال ــو 2019 مبع يوني
هــذا اللقــاء التجــاري  الســنوي ، الــذي يعــد بتلبيــة الطلبــات األكر 
تنوًعــا متاشــيا مــع القــدرة الرائيــة للســكان املحليــن ، ســمح لـ11 
مــن أصحــاب املشــاريع الصغــرة  باملؤسســة: بعــرض منتجاتهــم ، 
االطــاع عــى ثقافــات متنوعــة وكــذا التعــرف عــى مهــارات فنيــة 
ــط  ــة ورب ــيات مختلف ــن جنس ــار م ــن الصغ ــن املقاول ــد م للعدي

عاقــات تجاريــة جديــدة.

معرض رمضان التجاري 2019اليوم العالمي للمرأة 

أيام الأبواب المفتوحة بالجديدة و قلعة ال�اغنة

تحــت شــعار: اإلدمــاج املــايل والتطويــر املقــاواليت للشــباب، تــم إصــدار نســختن جديدتــن مــن األيــام املفتوحــة، اللتــن نظمتهــام األمانــة 
للتمويــل األصغــر و«صلتــك« يف الجديــدة وقلعــة الراغنــة عــى التــوايل : مــن 22 إىل 28 أبريــل 2019 ومــن 11 إىل 16 يونيــو 2019.

عــى امتــداد أســبوع كامــل، شــكلت هــذه األيــام فرصــة حقيقيــة لتبــادل املعرفــة وتنميــة األثــر اإليجــايب لــدى الزبنــاء، وتعزيــز ريــادة 
وإشــعاع مؤسســتنا، كــام فتحــت املجــال للقــاء الشــباب مــن املقاولــن الصغــار لتحديــد احتياجاتهــم بدقــة مــن حيــث التمويــل واملواكبــة.
باعتبارهــا فرصــة حقيقيــة لانفتــاح عــى جمهــور متنــوع ، شــكلت هــذه اللقــاءات مناســبة لتأكيــد أهميــة الرامــج الشــاملة يف تعزيــز 
األنشــطة املــدرة للدخــل ، للتعريــف بطــرق الدعــم املختلفــة املقدمــة للزبنــاء الحاليــن واملحتملــن ولتســليط الضــوء عــى املنتــج الجديــد 
»إدماج«املصمــم براكــة مــع »صلتــك«  لخدمــة الشــباب مــن 18 إىل 35 عاًمــا حامــي املشــاريع  والباحثــن عــن رشيــك مــايل لتجســيدها.

شــارك  مــا ال يقــل عــن 200 عــارض يف الحدثــن اللذيــن امتــد كل منهــام عــى مســاحة 1800 مــر مربــع. اســتفاد 521 زبونــا مــن الــدورات 
التدريبيــة املنظمــة يف أحــد املوضوعــات التاليــة: التطويــر الــذايت ، الربيــة املاليــة ، إدارة امليزانيــة ، وتصميــم التغليــف ، وأســاليب املبيعــات.
تــم تنظيــم نســختن جديدتــن مــن جوائــز األمانــة عــى هامــش الحــدث ملكافــأة أفضــل املقاولــن الشــباب الذيــن يزاولــون نشــاطا مــدرا 
للدخــل أو ذو فائــدة اجتامعيــة أو بيئيــة ، والذيــن يشــكلون منــاذج للنجــاح مــن خــال تطــور نشــاطهم واســتخدامهم للقــروض الصغــرى 

املُقرضــة بحكمــة. 
ــدوم  ــرة بالق ــم الكب ــام فرحته ــاورة له ــق املج ــة واملناط ــة الراغن ــدة و قلع ــكان الجدي ــن س ــر م ــن 10000 زائ ــل ع ــا ال يق ــف م مل يخ

ــام . ــذه األي ــة له ــامت املتنوع ــاركة يف التي للمش

ن الصغار  اللقاءات الجهوية للمقاول�ي

المعرض القتصادي والجتماعي 
ي 2019

والتضام�ن

تحــت شــعار »االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي: رافعــة 
نُظمــت   ، املســتدامة«  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  التنميــة 
النســخة األوىل مــن معــرض االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي 

يف الفــرة مــن 19 إىل 26 أكتوبــر 2019 مبراكــش.
بتنظيــم مــن املجلــس اإلقليمــي مراكــش آســفي براكــة 
مــع وزارة الســياحة والنقــل الجــوي والصناعــة التقليديــة 
ــة مراكــش آســفي ، عــرف هــذا  واالقتصــاد االجتامعــي ووالي
اللقــاء مشــاركة مــا يقــرب  200 عــارض مــن مختلــف جهــات 

ــرا. ــوايل 26000 زائ ــدر بح ــر قُ ــد كب ــة وحش املنطق
ــن طــرف 19  ــاء م ــة خــال هــذا اللق ــت مؤسســتنا ممثل كان
ــم  ــوا منتجاته ــث عرض ــة ، حي ــس املنطق ــن لنف ــا منتم زبون
طــوال هــذا الحــدث كــام اســتفادوا مــن العديــد من الورشــات 

ــة. التكويني

شــاركت األمانــة التمويــل األصغــر يف الــدورة الثامنــة مــن معــرض االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي )ECOSS( الــذي أقيــم يف الفــرة مــن 
09 إىل 18 نونــر 2019 مبدينــة وجــدة ، مببــادرة مــن وزارة الصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتامعــي، تحــت شــعار: »االقتصــاد االجتامعــي 

والتضامنــي: مبــادرات متجــددة وفــرص واعــدة«.
متيــز هــذا املعــرض ، الــذي شــارك فيــه العديــد مــن الفاعلــن يف االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي ، بأيــام دراســية بقيــادة خــراء ومتخصصن 

يف هــذا املجــال مــن املغــرب والدول املشــاركة.
اســتفاد مــن هــذا الحــدث 40 مــن زبنــاء األمانــة حيــث عرضــوا مجموعــة متنوعــة مــن املنتجــات ، كــام اســتفادوا مــن برنامــج تكوينــي 

يرتكــز عــى: الحكامــة واألمــن الصحــي، تعزيــز القــدرات وريــادة الفاعلــن يف مجــال االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي.
ــا يناهــز200.000   يف حــن كان منظمــوا املعــرض يتوقعــون حضــور م

ــة املعــرض ، كان التدفــق أكــر بكثرمــن  ــر ألروق زائ
توقعاتهــم مبــا يف ذلــك: املهنيــون ،الطــاب والخــواص الراغبــن يف 

التعــرف أكــر عــى االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي.

معرض القتصاد الجتماعي 
ي بمراكش

والتضام�ن

اليوم العالمي للشباب

دامئــا يف إطــار الجهــود املبذولــة لدعــم  تســويق منتجــات زبنائهــا ، اتخــدت األمانــة للتمويــل األصغــر مبــادرة جديــدة يف هــذا الصــدد 
مــن خــال تنظيــم اليــوم  العاملــي للشــباب.

هــذه الــدورة األوىل التــي نُظمــت بجميــع فــروع املؤسســة تزامنــا مــع احتفاليــات عيــد الشــباب املجيــد ، يــوم 5 شــتنر 2019 ،  طمحــت 
أن تكــون ملتقــى للعــرض والتدريــب يهــدف تعزيــز روح املبــادرة و تشــجيع الشــباب مــن ذوي املشــاريع الصغــرى عــى 

ــر مشــاريعهم. املــي قدمــا يف تطوي
خصــت األمانــة يف نهايــة هذا الحدث الزوار برحيــب حار يف جو احتفايل ودي.

شــارك مــا ال يقــل عــن 187 مــن الشــباب أصحــاب املشــاريع الصغــرى  يف هــذه 
ــيصبح  ــي س ــباب ،والت ــدى الش ــادرة ل ــز روح املب ــة لتعزي ــرة ،الهادف التظاه

تنظيمهــا ســنويا.
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شبكة التوزيع

ية المـوارد الب�ش

تواصل األمانة للتمويل األصغر سياستها يف توسيع الشبكة من أجل تقديم خدماتها للقرب عر كامل الراب الوطني.

ارتفع عدد الوكاالت من 646 يف عام 2019 إىل 650 يف نهاية عام 2019 ، بزيادة طفيفة بلغت % 0.61.

عرفت شبكة التوزيع توسعا طفيفا سنة 2019 ، حيث حافظت عى نسبة توازن إنتشارها بن املجالن الحرضي والقروي.

انخفــض العــدد الــكي للمســتخدمن بشــكل طفيــف ســنة 2019، بنحــو %1.05، مقارنــة بســنة 2018، إذ بلغــت نســبة النســاء %50، يف حــن 

بلغــت %33 يف التأطــر واملناصــب العليــا.

2019 2018 2017 2016 2015

650 646 643 606 593 مجموع الشبكة 

298 301 299 283 279 املجال القروي 

266 259 258 237 228 املجال الحرضي

86 86 86 86 86 الوحدات املتنقلة

2019 2018 2017 2016 2015

2433 2459 2463 2378 2306 العدد االجاميل 

91,90 % 92 % 92 % 92 % 93 % نسبة الشبكة

8,09 % 8 % 8 % 7,5 % 7 % نسبة املقر اإلجتامعي

50,18 % 51% 50 % 51 % 51%
نسبة النساء يف العدد االجاميل 

للمستخدمني

32,93 % 33 % 33 % 32 % 31%
نسبة النساء يف التأطري واملناصب 

العليا

28

تـثمين الزبناء

يعتــر تثمــن الزبنــاء أحــد أولويــات املؤسســة التــي تعمــل عــى تقديم 
طلباتهــم إىل مختلــف املســابقات الوطنيــة والدوليــة لتســليط الضــوء 

عــى املتميزيــن منهــم  يف مجــاالت تخصصهــم. 

ــاء مؤسســتنا  ــد مــن زبن وعــى غــرار النســخ الســابقة  ، شــارك العدي
يف الرنامــج الوطنــي لتشــجيع األنشــطة املبتكــرة املــذرة للدخــل عــر 
نظــام القــروض الصغــرى املخصصــة إلحــداث املقــاوالت الصغــرى 
ــداع و  ــدوق اإلي ــة صن ــرف مؤسس ــن ط ــم م ــباب، املنظ ــدة الش لفائ
التدبــر  براكــة مــع مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض الصغــرى 

ــة. التضامني

وعليــه، تلقــى 12 شــابا مــن حامــي املشــاريع، مــن زبنــاء مؤسســتنا،  
الدعــم املــايل املقــدم  مــن طــرف مؤسســة صنــدوق اإليــداع و التدبــر 

لتشــجيع آفــاق ريــادة األعــامل الخاصــة بهــم.
ــز  ــه مرك ــذي يقدم ــب ال ــن التدري ــن سيســتفيدون م ــام أن الفائزي  ك
محمــد الســادس لدعــم التمويــل األصغــر التضامنــي والدعــم املوجــه 
ــروض الصغــرى ،  ــة للق ــة الوطني ــدا والفيدرالي ــدوق جي ــل صن ــن قب م

ــرى. ــم الصغ ــدف ضــامن اســتمرارية واســتدامة مقاوالته به

الموارد
      والوسائل

ن العدد الإجمالي للمستخدم�ي
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ـ سنتينالنساء سنتين ـ خمس سنوات خمس سنوات
- عشر سنوات

أكثر من عشر سنوات الرجال

ن ام و ولء المستخدم�ي ن ال�ت

ن ومعدل مغادرتهم تطور دوران المستخدم�ي

هرم الأقدمية : 2019 ن : 2433 إجمالي المستخدم�ي

تعتر عملية التكوين مكونًا رئيسيًا يف إسراتيجية األمانة لتنمية مواردها البرية، فقد استفاد مستخدموها سنة 2019، 

من تكوينات مستمرة وندوات ودورات تدريبية حصلوا عى إثرها عى دبلومات.

يرد الجدول التايل املؤرشات الرئيسية لجهود املؤسسة الهادفة إىل تقوية وتعزيز كفاءات رأساملها البري.

2019 اإلنجازات

24 عدد املستفيدين من تكوين ُمتّوج بدبلوم

793 عدد املستفيدين من التكوين املستمر والندوات التكوينية

1629,5 عدد أيام التكوين / عدد املستفيدين

0,67 متوسط أيام التكوين لكل مستفيد

210 تدريب الوافدين الجدد

1590 عدد أيام التكوين / عدد املستفيدين

بلغت نسبة املستخدمن يف املؤسسة يف 2019 والذين تجاوزوا 10 سنوات من األقدمية % 54.

%10  من إجاميل القوة العاملة لديها أقدمية ال تتجاوز سنتن.

انخفضت نسبة دوران املستخدمن يف 2019 مقارنة بالسنة املاضية، و تبقى نسبة مقبولة اعتبارا للمعاير املستخدمة يف سوق العمل.

8,38 % 8,70 %

10,88 % 9,72 %

10,70 % 7,36 %

7,38 % 5,59 %

7,66 % 6,03 %

2019
2018
2017
2016
2015

نسبة دوران املستخدمنينسبة املغادرة

تكوين وتعزيز الكفاءات

التكوين عن بعد

افية مسار الح�ت

أصبح التكوين عن بعد، الذي أعطت جامعة األمانة انطاقته سنة 2016، قناة تعزز:

• ولوج املستخدمن إىل التعلم عن بعد

• دعم إسراتيجية تنمية مهارات الرأسامل البري للمؤسسة. 

 يسمح  هذا النهج التعليمي الذي تم طرحه للعام الثالث عى التوايل بـ :

• تعزيز الولوج السلس واملرن للتدريب لجميع فئات املستخدمن ؛

• تلبية االحتياجات امللحة للمستخدمن يف مجال التدريب؛

• تشجيع االبتكار يف مجال اكتساب املهارات وتطويرها.

يف إطار خطة التعلم عن بعد لعام 2019، قامت جامعة األمانة بتدريب مهني ومتعدد الوظائف لصالح أكر من 2000 

مستخدم من جميع الفئات.

استناًدا إىل منذجة أفضل السر الذاتية للفئات الرئيسية الثاثة ملستخدميها: رؤساء الوكاالت ووكاء القروض واملكلفون 

بالزبناء، متكنت األمانة من وضع برامج مصممة لتعزيز القدرات وتدبر املسارات االحرافية  حسب حاجيات كل فئة، 

خصوصا:

< دورات تكوينية لفائدة:

• 25 رئيس وكالة

• 115 وكيل متعدد االختصاصات

< إعطاء االنطاقة لرنامج  تكويني للتسير العمليايت لصالح 168 مستخدما من أجل دعم فرق الشبكة من حيث األداء 

التجاري من خال تطوير املهارات التقنية واملتعددة الوظائف. 
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نظام المعلومات و إعادة هندسة العمليات

متكنت األمانة للتمويل األصغرمن الحفاظ عى شهادة إيزو 9001 نسخة 2015 بعد أول 

تدقيق للمتابعة يف املوقع ، خضعت له يف يوليوز 2019 ، من قبل هيئة االعتامد » مكتب 

فريتاس« .

 تؤكد هذه النتيجة اإليجابية ، التي تشمل نطاق »نشاط القروض الصغرى« ، التزام األمانة 

السر قدما يف نهج التحسن املستمرالذي يضع الزبون يف صلب أولوياته.

يعد الحفاظ عى نظام إدارة الجودة أمرًا رضوريًا لزيادة تحسن النظام، ضامن 

متابعته وتحسينه املستمر، طوال دورة صاحية الشهادة.

ويف هذا الصدد وضعت األمانة للتمويل األصغر برنامج صيانة

لنظام تدبرالجودة الخاص بها يعتمد باألساس عى:

• مراجعات الجودة الداخلية  بوثرة نصف سنوية.

• مراجعات العمليات بوثرة نصف سنوية.

• مراجعات ذات طابع إداري بوثرة نصف سنوية.

• التدريب وعمليات التحسيس املستمرة.

• التواصل الداخي.

• مجموعات تحسن جودة الخدمة بقيادة مديري العمليات.

وللتذكر فإن فرة صاحية شهادة إيزو9001 :2015 هي 3 سنوات ، تخضع خالها األمانة إىل تدقيق مراقبة سنوي.

• تبسيط مسار وكيل القروض و تعزيز الكفاءة التشغيلية .

• تحسن استقاليته من حيث البيانات.

• تحسن آجال معالجة وتقييم طلبات القروض.

• توحيد البيانات التي تتيح معرفة الزبائن بشكل أفضل.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه األداة الرقمية مخصصة لوكيل القروض للسامح له بإجراء العديد من العمليات ، مبا يف ذلك:

• تحديد الزبناء الحالين

• تسجيل الزبناء املحتملن بطريقة آنية  و كذا إجراءات التنقيب التي تم تنفيدها

• تسجيل ملفات القروض يف امليدان .

• التحليل املايل .

• تحديد املوقع الجغرايف للزبناء.

الحفاظ عىل شهادة إيزو 9001  نسخة 2015

تنظيم وتدب�ي المعارفصيانة نظام إدارة الجودة

تعميم نموذج الوكالة
تنفيذ حل مبتكر لمسار وكيل قروض رقمي ومبسط

04 03 02 01

وفًقا ملا هو منصوص عليه يف سياق مروعها املؤسستي أفق 2021 ، حددت األمانة للتمويل األصغر اسراتيجية رقمية 

مبتكرة تتكيف مع بيئتها وقيمها ، استناًدا إىل املحاور األربعة التالية:

من سياستها العامة إىل تعليامت العمل األكر تفصياً ، مبا يف ذلك املساطر وأمناط االشتغال ، حرصت األمانة للتمويل 

األصغر دامئًا عى  التسجيل الكتايب لجميع املعلومات املهمة واملفيدة لحسن سرورة نشاطها.

هذه الوثائق ، التي ميكن الرجوع إليها بسهولة من قبل املتعاونن املعنين ، يتم إغنائها وتحديثها باستمرار بأحدث 

التطورات والتعديات لتكون قابلة للتطبيق بنجاعة.

خال سنة  2019 ، تم تحرير 55 مسطرة متعلقة بعائات عمليات : الدعم ،اإلنجاز واإلدارة.

دامئا يف هذا الصدد ، متت إعادة تصميم عملية منح القروض متاشيا مع الحتميات التالية:

• الكفاءة التشغيلية وتحسن العمليات.

• تعزيز املراقبة الداخلية وعن بعد.

• تحسن استامرات تحليل الروة والدخل.

• االستفادة من التصميم الحايل لتصميم املسار الرقمي.

• إدارة املخاطر.

قامت األمانة  للتمويل األصغر بتعميم منوذج تشغيل الوكالة عركافة شبكة التوزيع التابعة لها.

وللتذكر فإن هذا النموذج التنظيمي ، الذي تم تنفيذه لدعم تطورالنشاط بفاعلية وكفاءة تشغيلية يطمح إىل تحقيق 

األهداف التالية:

•  تحديد تنظيم شبكة التوزيع مبا يتامىش مع التوجهات االسراتيجية للمؤسسة من حيث جودة الخدمة.

• تبني اسراتيجية لتخصيص املوارد الكافية لكل نوع من أنواع الوكاالت.

• وضع تنظيم شبيك يجمع بن مكون التطوير و الكفاءة التشغيلية.

• تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية عن طريق تكثيف مستويات التأطرعن قرب بالشبكة.
متيزت سنة  2019 بتنفيذ أول تطبيق رقمي ملسار وكيل القروض ، والذي سيمكن من :

تجربة الزبناء االجتامعية مسار الوكيل يف املجال الرقمي
مؤسسة مرنة وثقافة االبتكار توزيع  بأقىص حدوالرقمية
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يف إطار اسراتيجيتها الرامية إىل تحسن معرفة الزبناء، قامت األمانة للتمويل األصغر بإدراج برنامج »إدارة العاقة مع 

الزبناء« يف نظام املعلومات، حيث سيسمح هذا الرنامج الجديد مبا يي:

• ضامن والء الزبناء عن طريق معرفة جيدة بهم من طرف الوكاء الذين ميكنهم تلبية احتياجاتهم بدقة وحتى استباق 

هذه الحاجيات.

• تحديد العديد من املعلومات حول الزبناء.

• اكتساب محفظة زبائن مهمة من خال املنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات وانتظارات الزبناء بشكل دقيق.

• إرضاء مختلف املصالح واملعنين باألمر من خال خلق ديناميكية عر تعزيز التعاون بن الجميع.

اعتمدت املؤسسة تعزيز النظام الداخي من حيث الوقاية والكشف ومعالجة املخاطر من خال :

• إنشاء املنصب الجديد »محلل املخاطر«  الذي يشارك يف عملية منح القرض الفردي عن طريق تحليل ملفات القروض 

املحفوفة باملخاطر.

• تقييم منتظم لفعالية نظم الوقاية من املخاطر والكشف عنها.

قامت األمانة للتمويل األصغر بوضع حل معلومايت متكامل للتسير املعلومايت للعمليات التالية:

•  عمليات الراء

•  عملية إدارة األصول.

•  عملية تسير املخزون.

•  عملية تسير امليزانية.

CRM ة استخدام برنامج إدارة العالقة مع الزبناء ارتفاع وت�ي

تعزيز نظام إدارة المخاطر

اء، والأصول الثابتة وكذا  انية، عمليات ال�ش ن ي لرصد الم�ي
وضع حل معلوما�ت

تسي�ي المخزون

التواصل الرقمي

ي مجال التواصل الرقمي : 
تعزز الأمانة جهودها �ن

خال  2019 ، واصلت املؤسسة جهودها املبذولة فيام يتعلق بالتواصل الرقمي وذلك بتعزيز تواجدها عى شبكات 

التواصل االجتامعي. يعزى ذلك إىل رغبتها يف االقراب أكرمن متتبعيها ، تعزيز التفاعات الجيدة معهم وإضفاء صورة 

جذابة عى منتجاتها وخدماتها.

بفضل إسراتيجية املحتوى املُعتمدة ، تطمح األمانة إىل:

•  توسيع قاعدة متتبعيها وتوليد املزيد من الزيارات املؤهلة ملوقعها اإللكروين .
•  تعزيز شهرتها وضامن مرجعية جيدة لها يف محركات البحث .

•  تعزيز اليقظة املتعلقة بسمعتها اإللكرونية. 
•  تعزيز ود الزبناء من خال إضفاء الطابع الشخيص عى الرسائل وتعزيز التفاعات الفردية إلدراك أكر الحتياجاتهم.

•  االستفادة من نجاح الحملتن السابقتن اللتن جذبتا جمهورا يتكون من حوايل 24000 من رواد اإلنرنت.
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أحداث السنة
ي أفق 2021

وع المؤسس�ت إعطاء النطالقة للم�ش

مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر تحافظ عىل شهادة إيزو 9001: 2015

مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر تحافظ عىل شهادة الحملة الذكية

الأمانة للتمويل الأصغر تطلق المنتج الجديد »تمويل ممتاز« 

ة جدا  يس:منتج جديد للمقاولت الصغ�ي تمويل إكس�ب

أعطت األمانة للتمويل األصغر االنطاقة ملروعها املؤسستي أفق 2021 من 

خال تنظيم ورشات عمل عى املستوى اإلقليمي، يف الفرة  املمتدة من 15 

إىل 19 يناير 2019.

ستشمل خطة أفق 2021 ،املمتدة لثاث سنوات ،  جميع محاور التفكر 

واملشاريع التي تهدف إىل رفع أداء املؤسسة إىل أعى مستوى وتأكيد قيادتها 

التاريخية وسيتم تحديدها بطريقة تشاركية ل: 

• تعزيز الرغبة يف الخلق والعمل معا بطريقة متامسكة ، وغرس الزخم الازم 
لخلق ديناميكية شاملة .

• التوفر عى رؤية أوضح لألهداف العامة والخاصة للمؤسسة  ومشاريعها 
الهيكلية والفريدة من نوعها، يف غضون 2021 . فضا عن معامل الفرة املقبلة.

• تعبئة جميع األطراف املعنية حول هذا املروع الهيكي وضامن انخراط كافة املستخدمن به .

ركزت املوضوعات التي تم تناولها خال ورش العمل بشكل رئييس عى: النمو واملخاطر والكفاءة التشغيلية. يكمن الهدف  من وراء ذلك 

يف: استغال القطاعات التقليدية بالكامل ، استكشاف قطاعات جديدة تعزز النمو ، ،ترسيخ ثقافة أفضل للمخاطر عى املستوى املركزي 

واإلقليمي ، تعزيز الود مع الزبناء من خال تقديم عروض أكر شموالً للخدمات الغر مالية ، استخدام الرقمنة كقناة تنقيب جديدة ، 

وخفض التكاليف وزيادة تحسينها...

تم إطاق هذا املنتج الجديد يف غشت 2019 لتوسيع مجموعة منتجات املؤسسة وتلبية احتياجات الزبنإء الذين تراوح احتياجاتهم 

التمويلية بن 10000  و 50.000 درهم ويفون برط واحد عى األقل من رشوط األهلية التالية:

       التسجيل املسبق يف السجل التجاري.
       التوفر عى صفة املقاول الذايت .

       الخضوع للرضيبة املهنية .
       التسجيل  املسبق يف السجات املهنية التي تديرها هيئات حكومية أو هيئات مستقلة معرف بها من قبل السلطات. 

       التوفرعى إذن مامرسة النشاط أو رخصة مهنية ممنوحة من قبل سلطة حكومية أو محلية معرف بها.

يف بادرة تعد األوىل من نوعها يف املغرب ،منحت األمانة قرضا  بقيمة 150.000 درهم ملقاولة صغرة جدا عر املنصة 

الرقمية لتمويل التدفق النقدي »ريفسو«يف مدة ال تتجاوز 24 ساعة!

وتجدر اإلشارة  أن املنتج الجديد »متويل إكسريس«موجه للمقاوالت الصغرة جدا املهيكلة  ، املسجلة عى املنصة 

الرقمية لريكنا »ريفسو«  ، لتمويل احتياجات التدفق النقدي الخاصة بها.

مببلغ ميتد من 10.000 إىل 150.000 درهم، »متويل إكسريس« ُمستَحق السداد يف قسط واحد خال فرة متتد إىل 12 

شهرًا.

نهج الجودة الذي انخرطت فيه األمانة للتمويل األصغر يستمر يف تأكيد نفسه!

أول تدقيق للمتابعة ، أجرته هيئة االعتامد  »مكتب فريتاس« يف الفرة املمتدة من 08 

إىل 11 يوليوز 2019 والذي شمل عمليات نظام إدارة الجودة الثامنية ، أكد حفاظ األمانة 

عى شهادة إيزو 9001:2015 بالنسبة لنطاق »نشاط القروض الصغرى«.

يعزز هذا التصنيف املوقع املعياري لألمانة للتمويل األصغر عى املستوى الوطني 

واإلقليمي ويتوج االستثامر املشرك ملجلس إدارتها وإدارتها العامة وجميع مستخدميها يف 

التطبيق والتطوير الدائم ملقتضيات نظام إدارة الجودة.

كمقياس ألدائها االجتامعي، قامت األمانة للتمويل األصغر بتدقيق املراقبة الخاص بشهادة الحملة الذكية الذي كلل 

بالنجاح.

علام أن  شهادة  التمييز هاته التي تم الحصول عليها يف يناير 2017 لها مدة صاحية التتعدى األربع سنوات ، تم 

إطاق  عملية تحقق خال منتصف املدة ،بواسطة  هيئة االعتامد  »ميكروفاينانزا« يف مارس املايض. يعزى ذلك إىل 

الرغبة يف التأكد أن املؤسسة مل تخضع لتغيرات مؤسسية كبرة تعوق التزامها مببادئ حامية الزبناء ، والتي نذكر أنها 

تتمحور حول املبادئ 07 التالية:

• تطوير املنتجات  والتوزيع املائم لها.
• منع فرط املديونية.

• الشفافية.
• التسعر املسؤول.

• التعامل املحرم واملنصف للزبناء.
• ضامن رسية بيانات الزبناء.

• وضع آليات ملعالجة الشكايات .
أظهر تدقيق املراقبة الذي أجري أن مؤسستنا تواصل اعتامد كافة املعاير املعتمدة فيام يتعلق بحامية الزبناء يف: 

عملياتها ،  منتجاتها وخدماتها ، إدارة عاقاتها بالزبناء واالمتثال التام ملبادئ الحملة الذكية.

بفضل النتائج املحصل عليها ، بعد هذا التحقق ، فإن وضعنا كمؤسسة مالية حاصلة عى إشهاد الحملة الذكية مل يتغر.



بلغ الناتج الصايف 114.6 مليون درهم، أي بنمو بلغ % 13.36مقارنة بالسنة املاضية،  اليشء الذي ساعد عى تقوية املركز 

املايل ملؤسسة األمانة.

*الناتج الصايف للقروض الصغرى املُعاد معالجته: ضمنها منتجات التنويع دون املنحة االستثنائية

** املخصصات املالية الصافية املُعاد معالجتها ضمنها الدعم املايل ملؤسسة صلتك

الوضعية المالية 
والمحاسباتية

حسابات المنتجات والتكاليف

ي للقروض الصغرى
الناتج الصا�ن

ستغالل التكاليف العامة لالإ

تكلفة المخاطر

ي
الناتج الصا�ن

سجل الناتج الصايف للقروض الصغرى ارتفاًعا بنسبة %2.66 مقارنة بشهر دجنر 2018 لينتقل من 578 مليون درهم إىل 

593 مليون درهم سنة 2019.

يعزى هذا التحسن إىل الزيادة املعتدلة يف النشاط وانخفاض املصاريف املالية بنسبة %18.38 مقارنة بسنة 2018.

بلغت مصاريف التشغيل العامة 372 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها %1.64 مقارنة بنهاية سنة 2018. ويعزى هذا 

النمو املتحكم  فيه بشكل أسايس إىل التطور الذي عرفته كلفة املستخدمن، )+4.7 مليون درهم (الناتجة عن زيادة 

األجور ومنح مكافأة استثنائية. ويرجع ذلك أيًضا إىل زيادة طفيفة يف التكاليف الخارجية )+1.4 مليون درهم (، وهو ما 

يفر من خال اعتامد األمانة التوقف املؤقت يف برنامج  تغير مقرات  الوكاالت وتطوير الشبكة خال سنة 2019.

بلغ  مؤرش اإلستغال املُعاد ُمعالجته* %58.20، وهي نسبة أقل من تلك املسجلة خال السنة السابقة )%59.79(، والتي 

تُعدُّ النسبة األقل يف القطاع.

مُتثل تكلفة مخاطر القروض، مجموع املخصصات املالية الصافية املسرجعة من اإلحتياطات املوجهة لتسوية الديون 

املستعصية، والتي استقرت يف  91.5 مليون درهم** مقابل 93.4 مليون درهم، ُمسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2% .

هذه التكلفة قد استنزفت %45.41 من الناتج الحايل مقارنة بـ%47.34 سنة من قبل. وهي مُتثل %3.58 يف الجاري 

املتوسط الخام للقروض، مقابل %3.69 سنة 2018.

وفقا لسياستها اإلحرازية يف تغطية املخاطر الغر الثابتة، وضعت املؤسسة احتياطا ملواجهة املخاطر العامة اإلضافيًة 

بقيمة 40 مليون درهم، مام رفع مبلغ الجاري إىل 260 مليون درهم.
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الأموال الذاتيةالمنتجات والتكاليف

حسابات الحصيلة

النسب الـمالية

التكاليف حسب النوعية )ُمعاد معالجتها(

31/12/2019 31/12/2018 القوائم

639 737 634 806 منتجات استغالل القروض الصغرى

46 480 56 947 تكاليف استغالل القروض الصغرى 

593 257 577 860 الناتج الصايف الستغالل القروض الصغرى

48 304 38 617 منتجات استغالل أخرى غري القروض الصغرى

372 384 366 374 تكاليف اإلستغالل العامة

236 854 223 621 مخصصات االحتياطات وفقدان الديون غري املسرتجعة

77 733 77 480 مخصصات االحتياطات واسرتجاع الديون املتهالكة

110 056 103 962 الناتج الجاري

8 736 975 الناتج غري الجاري 

114 664 101 144 الناتج السنوي
31/12/2019 31/12/2018 القوائم
2 666 076 3 016 100 األصول

68 250 425 321 أصول الخزينة 
101 68 مبا فيها الحسابات الجارية املأجورة

2 473 832 2 476 558 ديون الزبناء
70 618 56 972 أصول أخرى
53 377 57 249 القيم الثابتة

2 666 076 3 016 100 الخصوم
67 551 439 750 خصوم الخزينة

894 298 1 029 138 ديون التمويل
269 401 270 451 ديون أخرى

96 119 أموال ذاتية مامثلة
1 434 731 1 276 642 األموال الذاتية )ُمعاد معالجتها(
114 664 101 144 ضمنها الناتج السنوي

2019 2018 نسب اإلستقاللية
121,21% 119,27% االستقاللية العملياتية
121,21% 119,26% االكتفاء الذايت املايل

نسب تكلفة الوحدة املقرتضة
9,56% 9,46% تكاليف املستخدمني/ الجاري املتوسط
4,63% 4,61% تكاليف إدارية/ الجاري املتوسط
3,58% 3,69%  تكاليف جودة املحفظة / الجاري املتوسط
1,82% 2,24% تكاليف الفائدة / الجاري متوسط

نسبة املردودية
24,39% 24,39% مردودية املحفظة
8,98% 8,88% مردودية األموال الذاتية*
4,30% 3,35% مردودية األصول *

31/12/2019 31/12/2018 القوائم

46 607 56 668 تكاليف مالية

252 993 248 203 تكاليف املستخدمني

91 532 93 428 تكاليف تدهور املحفظة

118 305 116 829 تكاليف إدارية

األرقام بآالف الدراهم

األرقام بآالف الدراهم

املبلغ بآالف الدرهم

* النسب خارج مخصصات املخاطر العامة

استمر تعزيز األموال الذاتية عند متم دجنر 2019 إذ بلغت 1438 مليون درهم مقابل 1277 مليون درهم عند نهاية 

2018، أي بزيادة قدرها %12.42 مام يضمن للمؤسسة نجاعة مالية لدعم أهداف تنميتها.

حسابات الحصيلة
ديون الزبناء

يف سياق اقتصادي صعب وتنافيس للغاية ، فإن صايف ديون الزبناء، والذي يتكون من أكر من %96  من الديون السليمة قد عرف ركودا  يف 

نهاية دجنر 2019 ، ليصل إىل 2473 مليون درهم مقابل 2476 مليون درهم السنة املاضية.

تواصل األمانة الحفاظ عى موقعها الريادي يف قطاع القروض الصغرى بحصة تتجاوز ٪ 37من حيث الجاري الخام.

القروض البنكية
استقر مبلغ الدين املستحق عند 31 دجنر 2019، يف 962 مليون درهم. وهو يتكون أساسا من القروض ألَجل، والتي تبقى املصدر الرئييس 

لتمويل املؤسسة.

هذه القروض، التي تم التعاقد بشأنها أساسا مع الركاء املحلين، هي يف معظمها بفائدة ثابتة. يف حن متثل حصة جاري القروض بفائدة متغرة  

%15 من إجاميل الديون املستحقة.

انخفض متوسط تكلفة التمويات لسنة 2019 ب 28 نقطة أساسية ليستقر يف %4.18  مقابل %4.46  سنة 2018.

استفادت األمانة خال سنة 2019، من 5 قروض متوسطة اآلجال بلغ مجموعها 550 مليون درهم ، تم التعاقد عليها لدى التجاري وفا بنك 

مببلغ )200 مليون درهم( ، من جيدة )150 مليون درهم( ، من البنك املغريب للتجارة الخارجية )100 مليون درهم(، من البنك العريب مببلغ )80 

مليون درهم(. ومن الركة املالية الدولية )20 مليون درهم(.

واصلت األمانة استخدام رخص السحب عى املكشوف مبرونة والتي تم تجديدها مببلغ إجاميل بلغ 352 مليون درهم.
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كـاء الـ�ش ي الحسابات
رأي مفت�ش


