
1    الـتـقـرير الـسنـوي  2021 |   

¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓL

¬¶ØM h ˆG √ô°üf



الـتـقـرير الـسنـوي  2021     |    2  

خـيـركـم من يديكم
و األمانة ديــمـا معاكم
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بــدأ قطــاع القــروض الصغــرى ســنة 2021 يف التعــاىف مــن 
أزمــة وبائيــة غــر مســبوقة يف تاريخنــا املعارص.

ــار  ــب انتش ــذي أعق ــي ال ــر الصح ــع، أدى الحج يف الواق
فــروس كوفيــد 19 يف مــارس 2020، والــذي اســتمر 
ــل  ــبه كام ــد ش ــهر، إىل تجمي ــة أش ــن ثالث ــرب م ــا يق م
لعمليــات منــح القــروض وكــذا التحصيــل . وعــى الرغــم 
ــا  ــي أذن به ــايل الت ــداد امل ــراءات اإلم ــف إج ــن تخفي م
ــت  ــنة 2020 تح ــى س ــاع أنه ــرب، إال أن القط ــك املغ بن
ــراء  ــة ج ــزيئ يف املحفظ ــور ج ــع تده ــر م ــط االحم الخ
عمليــات تأجيــل األقســاط وكــذا عمليــات إعــادة جدولــة 

ــة.  ــون بكثاف الدي

ابتــداءا مــن ينايــر 2021، شــهدنا تســوية تدريجيــة 
لعمليــات إعــادة الهيكلــة وانعكاســا حقيقيــا لتأثــر 

األزمــة عــى أصحــاب املشــاريع الصغــرة   

ــود  ــن القي ــام نفســه، شــهدنا أيضــا موجــات م و يف الع
ــاق  ــف الخن ــم تخفي ــاء، ومل يت ــية، و انتشــار الوب الرئيس

تدريجيًــا إال ابتــداءا مــن النصــف الثــاين مــن الســنة، مــا 
ــة باســتئناف مســارها. ســمح لألنشــطة املحلي

ولســوء الحــظ ال تــزال األنشــطة الرتفيهيــة وخاصــة  
ــة  ــة والحــرف اليدوي ــة بالســياحة، والفندق ــك املتعلق تل
ــنة.  ــة الس ــى نهاي ــدود حت ــالق الح ــبب إغ ــدة بس مجم
أضــف إىل ذلــك ظاهــرة الجفــاف التــي اصبحــت مزمنــة 
والتــي أثــرت عــى أســعار منتجــات املزارعــن وأجربتهــم 
ــح أو بالخســارة. ــل دون هامــش  رب ــع املحاصي عــى بي

عــى املســتوى الــدويل، تظهــر البيانــات التــي يتــم 
مشــاركتها مــع النظــراء مــن خالل النــدوات أو الدراســات 
الشــاملة لعــدة قطاعــات أن القــدرة اإلئتانيــة ملــا يقرب 
ــة  ــر معرض ــل األصغ ــات التموي ــن مؤسس ــن %50 م م
للخطــر بشــكل ُمهــول مــع الحاجــة إىل ضــخ أمــوال 
ــا خســارة إشــكالية،  ــدة، يف حــن تعــرف %30 منه جدي
امــا  %20 تعتربهــا صدمــة ســيتم إمتصاصهــا تدريجيــا. 
الــدرس الرئيــي الــذي ميكــن اســتنباطه هــو الحاجــة إىل 

كلمة
الرئيس



5    الـتـقـرير الـسنـوي  2021 |   

دارة رئيس مجلس الإ

امــوال ذاتيــة كافيــة، ونســج عالقــة مميــزة مــع الزبنــاء 
و انشــاء حكامــة رشــيدة .

ومــن هــذا املنظــور، تعــرف مؤسســات التمويــل األصغــر 
املغربيــة نتائــج إيجابيــة إىل حــد مــا وتؤكــد لنــا عــى أن 
القطــاع قــد أظهــر مرونــة بشــكل أســايس بفضــل الروابط 

املميــزة بــن الــوكالء والســكان املســتهدفن.

ــر  ــة، اظه ــات العملياتي ــذه االحتياج ــع ه ــوازي م وبالت
ــروض  ــات الق ــة ملؤسس ــة الوطني ــن الفدرالي ــاون ب التع
الصغــرى FNAM واملؤسســة الوصيــة عــى القطــاع 
نتيجــة مثمــرة: إنشــاء تدريجــي لصنــدوق ضــان لدعــم 
إعــادة هيكلــة القــروض املقدمــة لألنشــطة غــر املهيكلــة 
الصحــي،  الحجــر   نتيجــة   أصحابهــا  تــرر  والتــي 
التعجيــل باســتصدار قانــون التمويــل األصغــر 20-50 
الصــادر بتاريــخ 29.07.2021 ، العديــد مــن املناقشــات 
املوضوعيــة يف إطــار االســرتاتيجية الوطنيــة للشــمول 
ــن  ــزة م ــكل ركي ــاع يش ــروف أن القط ــن املع ــايل. م امل
ــاواة؛ وأن  ــكال الالمس ــن اش ــد م ــرتاتيجية الح ــز اس ركائ
ــا.   درايتــه وخربتــه املكتســبة تشــكل مصــدر فخــر لبلدن
ــع  ــة إعطــاء القطــاع جمي ــاك وعــي بأهمي ــايل، هن وبالت

ــه  ــوى طموحات ــق أق ــائل لتحقي الوس

ــزت  ــا متي ــول بانه ــا الق ــتنا، فيمكنن ــبة ملؤسس ــا بالنس أم
ــع الخســائر  ــن اســرتداد جمي ــا م يف ســنة 2021 بتمكنه
املســجلة تقريبــا  يف فــرتة الحجــر، عــى الرغــم مــن صغر 
حجــم املحفظــة اإلنتاجيــة واألحــداث الســلبية املذكــورة 

ســابقا. وقــد أنهــت مؤسســة األمانــة ســنة 2021 بنحــو 
87 مليــون درهــم مــن الفوائــض واســتعادت أساســياتها 

التشــغيلية قبــل األزمــة، مبــا يف ذلــك أموالهــا الذاتيــة.

و تجــدر اإلشــارة أيضــا إىل أن األمانــة أطلقــت يف الربــع 
األخــر مــن 2021 عرضــا لصالــح املقــاوالت الصغــرة 
جــدا  TPE )التمويــل املتوســط( ، والــذي يشــهد بدايات 
واعــدة ويلبــي االحتياجــات الحقيقيــة الغــر ملبــاة 
ــر قطــاع   ــي. يوف ــايل واالجتاع ــاج امل ــة يف اإلدم واملتمثل
املقــاوالت الصغــرة جــدا  TPE عمــال مســتقرا وســاعات 

عمــل مدفوعــة األجــر.

ــة،  ــذه األزم ــن ه ــتفادة م ــدروس املس ــتنادا إىل ال و اس
ــى  ــت م ــن أي وق ــر م ــة أك ــززت ارادة االمان ــد تع فق
يف مهمتهــا املتمثلــة يف اإلدمــاج املــايل واالجتاعــي، كــا 
ــد  ــون الجدي ــام فرصــة اصــدار القان تســتعد أيضــا الغتن
ــس  ــث يجــب عــى مجل ــا بحي ــن اجــل توســيع آفاقه م
ــة،  ــرار بالتشــاور مــع املؤسســات الوصي اإلدارة اتخــاذ ق
ــكل  ــول بش ــرات التح ــدى تأث ــة م ــام بدراس ــد القي بع
دقيــق عــى خدمــة الزبنــاء، وأساســيات املؤسســة وكــذا 

ــا. عــى موظفيه

و يف الختــام، أود أن أشــكر شــغيلة  مؤسســتنا الذيــن مل 
يدخــروا جهــدا خــالل هــذه الفــرتة العصيبــة مــن األزمــة، 
وكــذا الســادة أعضــاء مجلــس إدارتنــا الذيــن واكبــوا هذا 

التحول.
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تـقـديم
األمانة للتمويل األصغر

الـهـويـة

الـمـهـمـة

الـرؤيـة

الـقـيـم

 1958/11/15 ظهــر  ينظمهــا  مؤسســة  هــي  األصغــر  للتمويــل  األمانــة  مؤسســة 
القــروض الصغــرى. وقــد  58/03 املتعلقــن مبارســة نشــاط  18/97 و  والقانونــن 
ــن  ــرى م ــروض الصغ ــح الق ــة ملن ــا كجمعي ــم اعتاده ــر 1997 وت ــئت يف 13 فرباي أنش

قبــل وزارة املاليــة يف 31 مــارس 2000.
تقــدم األمانــة للتمويــل األصغــر خدماتهــا عنــد متــم 2021 مــن خــالل شــبكة توزيــع  تضــم 

أكــر مــن 570 وكالــة تابثــة و 86 وكالــة متنقلــة  تغطــي كافــة الــرتاب الوطنــي.

تتمثــل مهمــة األمانــة للتمويــل األصغــر يف املســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة 
لبلدنــا مــن خــالل االدمــاج املــايل للســكان املســتبعدين مــن النظــام املــايل التقليــدي.

تتمثــل رؤيــة األمانــة للتمويــل األصغــر يف أن تكــون مؤسســة مرجعيــة، يف مجــال التمويــل 
ــن  ــدد م ــرب ع ــة ألك ــة ابتكاري ــات متنوع ــدم خدم ــا، وتق ــد زبنائه ــة عن ــر، مفضل االصغ

ــوي. ــي ق ــر اجتاع ــة و أث ــة مالي املســتفيدين، ذات نجاع

تستند قيم األمانة للتمويل األصغر إىل أربع مجموعات :
• القيم األساسية : النزاهة، الشفافية واملسؤولية

• قيم التقدم : الرغبة يف املثابرة والنجاح ؛ االنضباط ؛ اإللتزام  وتفضيل الغر
• القيم املهنية : حسن األداء، روح اإلبداع 

• القيم  املشرتكة : اإلنتاء واإلنصاف
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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 احمد الغزا§� رئيسا للفدرالية الوطنية ��- تعي
FNAM لجمعيات القروض الصغرى

و السيد يوسف بن شقرون رئيسا لشبكة سنابل  
Smart Company "شهادة  "الحملة الذكية Åالحصول ع الحصول عÅ شهادة ايزو -9001 نسخة 2015

� افق 2021
ÈÉوع المؤسسا - اعطاء انط�قة الم£¢

- الحفاظ عÅ الشهادات ايزو 9001- نسخة 2015
Smart Company "و "الحملة الذكية

ة جدا. �Ìت الصغ- اط�ق منتجات جديدة خاصة بالمقاو - اط�ق مخطط استمرارية النشاط (PCA) عÅ إثر ازمة الصحية
� لتوزيع المساعدات اجتماعية

�Õالصعيد الوط Åمشاركة ع -
عÅ المستفيدين.   

- تجديد شهادة ايزو 9001- نسخة 2015 
ة جدا. �Ìت الصغ- انط�ق منتجات المقاو

� الخاص
ÈÉإعادة تصميم النظام المعلوما

بالمؤسسة والهيكل التنظيمي

وع أفق 2015 إط�ق م£¢

اعتماد ا�مانة كمؤسسة لمنح القروض الصغرى

ي �Ìستق�ل المادي والتدبا

تغي�Ì المقر اجتماعي

تغي�Ì الهوية البÞية 

إط�ق القرض الفردي

20212021
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الحكامة

يســــتند نظام الحكامــــة ملؤسســــة األمانــــة للتمويــــل 
األصغــــر علــــى الفصـــل بـــن الهيئـــة اإلداريـــة وهيئـــة 
التدبيـــر وذلــك وفقـــا ألفضــل املارســـات الجيــدة 

ــروض.  ــات القـ ــمية ملؤسسـ ــد التنظيـ والقواع

يتكـــون مجلـــس اإلدارة حاليـــا مـــن 19 عضـــوا وتتمثل 
مهمتــه الرئيســـية يف البــــث يف جميــــع القــــرارات 
واالقتصاديـــة  اإلســرتاتيجية  بالتوجهــــات  املتعلقــــة 
واالجتاعيـــة واملاليـة أو التكنولوجية للمؤسسـة وتسـهر 
علــــى حســــن تنفيذهــــا مــــن طــــرف اإلدارة العامــة 

الخاضعــــة لرقابــــة املكتـــب التنفيـــذي. 

يتمتـــع املكتـــب التنفيـذي بجميـــع الصالحيـات الالزمـة 
للسيـــر الجيـــد للمؤسسـة، إذ يرجـع إليـــه األمـر بإجـراء 
علميـــات التدقيـــق وتحضـــر أشــــغال مجلــــس اإلدارة 
ومســــاعدته علــى اتخــاذ القــرارات وتنفيــذ توجهاتـه 

اإلسـرتاتيجية.

تُعتبــــر اللجــــان املتخصصة، هيئــــات حكامــة تخضــع 
لســــلطة مجلــــس اإلدارة، والـــذي تقـــدم لـــه تقاريـــر 
أعالهـــا وتوصياتهـــا. وتتمثـــل مهمـــة هـــذه اللجـان يف 
ــاطه  ــس اإلدارة لنشـ ــة مجلـ ــهيل مارسـ ــة وتسـ مواكبـ

ــه العامـة.  وحكامتـ



الـتـقـرير الـسنـوي  2021     |    10  

السيد دريس جطو
رئيس  فخري

 • وزير أول سابق
� المجال الصناعي

 • ناشط ��
 

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

• نائبة الرئيس 

رئيسة تحرير سابقة لجريدة
ليكونوميست

ية • عضو لجنة الموارد الب��

�
السيد مراد حمايتالسيدة مريم العثما�	

 رئيسة مقاولة
رئيسة جمعية إنصاف

مستشار
 

دارة • عضو مجلس ا��
• فاعلة جمعوية

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

 

السيدة مونية بوستة

مديرة مكلفة بمهمة بديوان الرئيس المدير
يف للفوسفاط العام للمكتب ال��

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

�
السيد محمد السدرا��

رئيس الجمعية الوطنية
.(ANPA) للمنتجات الحيوانية

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

و المنفعة ا��جتماعية

السيد مصطفى بوجراد

مدير مكتب ا�ستشارات
دارة • عضو مجلس ا��

ية � لجنة الموارد الب��
• عضو ��

السيد جون ماري بريفوست 

لجنة التدقيق

ية لجنة نظم المعلومات و الرقمنةلجنة الموارد الب��

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

ممثل مؤسسة التضامن الدو°� للتنمية
SIDI  وا�ستثمار

دارة • عضو مجلس ا��

السيد ادريس خروز

� العلوم ا�قتصادية
أستاذ ��

مدير سابق للمكتبة الوطنية

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

السيد يونس بنع��

قتصادي وا��جتماعي � عام المجلس ا�� أم�¹
(CESE)  �

و البي½¼

 Creative Technologies
CDG ومكلف بمهمة بصندوق ا�يداع والتدب��

دارة • عضو مجلس ا��

السيدة خديجة البكري

رئيسة مقاولة
دارة • عضو مجلس ا��

السيد محمد قباج 

� المجال الصناعي
ناشط ��

وزير سابق ومستشار سابق لجÐلة الملك  
دارة • عضو مجلس ا��

السيد محمد اللطيفي

رئيس الجمعية الوطنية لتجار
الجملة والتقسيط

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

و المنفعة ا��جتماعية

السيد يونس الس�وي

مدير عام للمدرسة الفرنسية الدولية

� عام • أم�¹
• عضو لجنة التدقيق

السيد عبد الرحمان زاهي

�
�Ñكاتب عام لمؤسسة الحسن الثا

� بالخارج للمغاربة المقيم�¹

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

السيد محمد فوزي مورجي

أستاذ التعليم العا°�
دارة • عضو مجلس ا��
• عضو لجنة التدقيق

• عضو لجنة نظم المعلومات و الرقمنة

� الصندوق • أم�¹
ية • رئيس لجنة الموارد الب��

السيد لحسن اكناو
رئيس سابق لمؤسسة

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

• عضو لجنة التدقيق

• نائب الرئيس
• رئيس لجنة التدقيق 

مدير عام للمدرسة العليا
ESCA للتسي��

السيد أحمد غزا��
دارة رئيس مجلس ا��

• عضو المجلس ا�¼عÖ  للقضاء
 HACA  يØتصال  السمعي  البÐالرئيس  السابق  للهيئة العليا  ل •

• أستاذ  ممتاز بالتعليم العا°�
اتيجية والمنفعة ا�جتماعية س�� • عضو لجنة ا��

• عضو لجنة نظم المعلومات والرقمنة
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فيا ييل نظرة رسيعة حول نوع الصالحيات و تكوين لجان الحكامة املتخصصة :

اسم األعضاء الرئيس املهام أو الصالحيات لجان الحكامة 
املتخصصة

السيدة نادية صالح ديالمي
السيد مصطفى بوجراد السيد مراد حاميت

• اإلرشاف عــى تســير املــوارد البرشيــة مــن خــالل 
االفتحــاص وتقديــم املشــورة لــإدارة وللمكتــب التنفيذي 
ــتخدمن،  ــدد املس ــق بـــ: ع ــا يتعل ــس اإلدارة في وملجل
ــور  ــر، وتط ــط التطوي ــن، خط ــط التكوي ــغيل، خط التش

املؤسســة...

رشية
لجنة املوارد الب

السيد محـمد فوزي مورجي
السيد يونس السالوي
السيد لحسن اكَناو

السيد التهامي الغريف

• ضــان مراقبــة وتقييــم تنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة 
وإدارة املخاطــر وســر عمليــة التدقيــق.

ــرارات االســرتاتيجية  ــداد الق ــة يف إع ــاهمة بفعالي • املس
ــة. ــا الرقابي ــة مهمته ــس اإلدارة ويف مارس ملجل

• إنجــاز مهمتهــا املتمثلــة يف ضــان الســر العــادي 
اإلدارة  وأدوات  وآليــات  وأنظمــة  والطبيعــي ألجهــزة 
والرقابــة الداخليــة والخارجيــة، ومــن توفرهــا عــى 
املهــارات والكفــاءات والوســائل الالزمــة لضــان التســير 

األمثــل للمؤسســة.

لجنة التدقيق

السيد أحمد غزايل
السيدة مونية بوستة

السيد محـمد السدرايت
السيد عبد الرحمن زاهي
السيد محـمد اللطيفي

السيدة مريم العثامين

• افتحــاص وإبــداء الــرأي حــول التوجهــات االســرتاتيجية 
الرئيســية للمؤسســة، وال ســيا تلــك املتعلقــة باملرجعيــة 
واالتفاقيــات  التجاريــة،  والسياســة  االســرتاتيجية، 
االســرتاتيجية، والتحالفــات والــرشاكات، ومشــاريع النمــو 
ــدن  ــن ل ــة م ــت املرخص ــيل أو التفوي ــي والداخ الخارج
مجلــس اإلدارة، هــذا فضــال عــن تأثــر املؤسســة يف 

ــا. بيئته

لجنة االسرتاتيجية واملنفعة 
امعية

االجت

السيد احمد غزايل
السيد محمد فوزي مورجي

السيد لحسن اكناو
• افتحــاص خطــة تطويــر النظــام املعلومــايت، ومــؤرشات 
جــودة النظــام املعلومــايت وكذلــك اســرتاتيجية الرقمنــة. 

ت 
لجنة نظم املعلوما

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

دارة العامة / ا��قطابأجهزة الحكامة ا�	

المصالحا��قسام

دارة مجلس ا�	

لجنة نظم المعلومات
و الرقمنة

المكتب التنفيذي

الجهات

الحكامة

التفتيش

دارية الرقابة ا�	
اتيجي و التخطيط ا�س��

التدقيق الداخ��

المخاطر

قطب ا�ستغ�ل

التسويق و ا��داء ا�جتماعي

قطب الموارد و الوسائل قطب المالية

المالية
التواصل

نظم المعلومات

التطوير

التحصيل
ي الرأسمال الب��

اء و الوسائل العامة ال��

التنظيم و المساعدة
ع� إنجاز المشاريع و الجودة

الشؤون القانونية المحاسبة

ية لجنة الموارد الب�� لجنة التدقيق

دارة العامة ا�	

الهيكل التنظيمي المركزي
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السيد هشام طالب

مدير قطب الموارد
و الوسائل

السيدة فاطمة الزهراء
دري� زعيم ا��

إدارة المخاطر

السيد عبد المو�
الصالحي

المحاسبة

السيد هشام
بهيج

الدار البيضاء

السيد ادريس
فرنان

فاس

السيد عثمان

جور��

السيد عبدالحميد

اريا��

وجدةأگادير

السيد محمد
بنشقرون لحسيب

الجديدة

السيد محمد
تاديست

مراكش

السيد محمد
بو بكر

طنجة

السيد كمال
ادري�

الرباط

السيد المهدي
 هوا��

التطوير

السيد عبد الله
أخياط

نظم المعلومات

السيد يونس
ا��طرش

التدقيق الداخ��

وديع هوري

المالية

السيد عثمان
الشبيهي

ي الرأسمال الب��

ة فوفانا السيدة نص�

التسويق و ا��داء ا�جتماعي

السيدة حنان البوهاشمي

التنظيم، المساعدة ع� إنجاز
المشاريع  و الجودة

السيد يوسف بنشقرون

المدير العام

ش السيد بديع الح�

ستغ�ل مدير قطب ا�¡

اللجنة التنفيذية

مسؤولوا الأقسام

المدراء الجهويون
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عرض المنتجات
و الخدمات

منتجات القروض الصغرى
يف إطـــار التنميـــة االقتصاديـــة واالجتاعيـــة للســـاكنة الهشـــة املستبعدة من التمويل الكالسييك، تقـدم مؤسسـة األمانـــة للتمويـل األصغـر 

خدمـــات ماليـــة وغيـر ماليـة ألصحـاب املشـاريع املـدرة للدخـل واملقـاوالت الصغـرى واألرس. 
من بن الفئات املستهدفة: الشباب والنساء وسكان البوادي والقرى واألشخاص يف وضعية هشة عى وجه العموم.

مينــح هــذا القــرض لفائــدة املجموعــات املتكونــة مـن 5 أفـراد كحـد أقصـى، الراغبـون يف تطوير أنشـطتهم املـدرة للدخـل واملتضامنن 
ــداد قروضهــم.  فيا بينهم لســ

تصــل مبالــغ هـذه القـروض إىل 50000 درهـم، وميكـن تسـديدها عى اقساط نصـف شـهرية أو شـهرية. 

متنـح هـذه القـروض لألشـخاص الراغبيـن يف رشاء أو بنــاء ســكن أو تحســينه أو ربطــه بشــبكة املـاء والكهربـاء.
تصـل مبالـغ هـذه القـروض إىل 50000 درهــم،  ميكن تســديدها عى اقساط نصــف شــهرية أو شــهرية.

متنـح هـذه القـروض للمقاوليـن الصغـار الراغبـن يف تطويـر نشـاطهم اإلنتاجـي أو الخدمـايت.
تصـل مبالـغ هـذه القـروض إىل 50000  درهـم، ميكن تسـديدها عى اقساط نصـف شـهرية أو شـهرية.

متنـــح هـــذه القـــروض ألصحــاب املشــــاريع الصغــرى، الذيــن تــراوح أعارهــــم بـيـن 18 و 35 ســنة، والراغبــــن يف تطويــر نشــاطهم 
اإلنتاجــــي أو الخدمــايت. 

ترتاوح مبالـغ هـذه القـروض بيـن 1000 و 50000 درهـم ميكن تسديدها عى اقساط نصـف شـهرية أو شـهرية. 

يســـتهدف متويـــل ممتـــاز املقــاوالت الصغــرة جــدا أو املقاولــن الذاتيــن الذيــن يرغبــون يف تطويــر أنشــطتهم والذيــن تـــراوح احتياجاتهـــم 
التمويليـــة بن 10000 درهـــم و 50000 درهـم. 

مينح هذا القرض الذي يتم تسديده يف آجــــال اســــتحقاق شــــهرية عى مـــدى 1 ســـنة إىل 5 ســـنوات، لألشـــخاص الذيـــن يســـتوفون عى 
االقــل رشط مــن الرشوط األهليـــة التاليـــة:

     القيد يف السجل التجاري؛
     التوفر عى بطاقة املقاول الذايت؛

     الخضوع للريبة التجارية؛
     القيًد املسبق يف السجالت املهنية التي تديرها هيئات حكومية أو هيئات مستقلة معرتف بها من قبل السلطات؛

     التوفر عى إذن مارسة النشاط أو رخصة مهنية ممنوحة من قبل سلطة حكومية أو محلية معرتف بها.

تمويل ممتاز

القروض التضامنية

السلف الفردي للسكن

القروض الفردية للمقاولة 

قروض إدماج
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لدعــم االحتياجــات املتزايــدة واملتنوعة للمقاوالت الصغرة جدا
 )TPE(  ، اطلقت األمانــة للتمويل األصغر مجموعة جديدة من املنتجات

املوجهة للمقاوالت الصغرة جـدا.
وبالتايل، تم توسيع عروضها لتشمل ثالثة منتجات جديدة تهدف إىل متويل احتياجات

االستغالل ومالية املقاوالت الصغرة جًدا. 

منتجات جديدة مخصصة
 )TPE(  ة جدا للمقاولت الصغ�ي

يهــدف متويــل أوطــو إىل متويــل اقتنــاء ســيارة نفعيــة جديــدة رضوريــة ملارســة األنشــطة املهنيــة للمقاولــة. تــرتاوح قيمــة  القــرض مــا بــن 
10000 درهــم و 150000 درهــم ويتــم تســديده عــى اقســاط شــــهرية مــن 6 أشــهر إىل 5 ســنوات.

يقدم هذا املنتج الجديد أسعارا مناسبة ورسوما ادارية جزافية  وضانات ُميرسة حسب الوضع املهني للزبون.

تمويل أوطو

يهــدف القــرض إىل متويــل اقتنــاء قطعــة أرضيــة أو مســكن أو محــل تجــاري ألي زبــون يرغــب امتــالك عقــار والــذي يــرتاوح مبلغــه بــن 
10000 درهــم و 150000 درهــم يتــم تســديده عــى اقســاط شــــهرية تــرتاوح مــن ســنة إىل 8 ســنوات.

يهــدف القــرض اىل متويــل اســتثارات أو احتياجــات  خاصــة  بتشــغيل مقاولــة صغــرة جــدا تــرتاوح قيمتــه التمويليــة  مــن 50000  درهــم 
إىل 15000 درهــم يتــم تســديده عــى اقســاط شــــهرية تــرتاوح مــن ســنة إىل 7 ســنوات.

تمويل ملكية 

تمويل تنمية 
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منتجات التنويع

مانة
أ
تيس�ي ال

حساب بخ�ي

المنتجات الموازية المحلية  

تحويل الموال 

تيســر األمانــة هــو خدمــة املســاعدة الطبيــة تقدمها املؤسســة 
ــاء  ــن زبن ــك متخصــص. يشــمل هــذا التأم ــع رشي ــة م برشاك

األمانــة وأزواجهــم وأطفالهــم طيلــة مــدة القــرض.
تغطــي املســاعدة الطبيــة جميــع مراحــل حيــاة الزبــون 
وعائلتــه مــن الــوالدة حتــى الوفــاة، مــع مراعــاة حــاالت 
الطــوارئ الطبيــة، مثــل: النقــل الطبــي، وتكاليــف االستشــفاء، 
واملســاعدة ومبلــغ جــزايف ألول تشــخيص ألحــد األمــراض 
الخطــرة. تبلــغ تكلفــة خدمــة التأمــن 10 دراهــم يف الشــهر.

ــق  ــه عــن طري ــم تفعيل ــض بســيطا إذ يت ــرب نظــام التعوي يعت
مكاملــة مركــز املســاعدة، ويشــمل مبلغــا جزافيــا عــن كل 

ــي. ــد الوطن ــى الصعي ــرة ع ــة متوف ــة. الخدم خدم

أطلقــــت هــذه الخدمــة ســنة 2012 برشاكــة مــع رشيــك 
متخصــص. وتتضمـــن خدمــات التحويــل املحلــــي لألمــــوال –

) كاش اكســــربيس( ) وخدمـــات التحويـــل الـــدويل لألمـوال ( 
ويســـرتن يونيـــون و مـوين غـرام( 

ــن  ــة م ــر إىل إطــالق مجموع ــل األصغ ــة للتموي ــادرت األمان ب
خدمــات القــرب، يف محاولــة لتوســيع نطــاق خدماتهــا املحليــة 

لفائــدة زبنائهــا.

هــو حســاب بنــيك إليــداع وســحب األمــوال، تــم إطالقــه ســنة 
2014 برشاكــة مــع رشيــك رائــد يف مجــال تحويــل األمــوال.

ــة  ــون ببطاق ــد الزب ــن تزوي ــاب، ميك ــح الحس ــة إىل فت باإلضاف
ــبابيك  ــن الش ــوال م ــحب األم ــه، س ــح ل ــة تتي ــع إلكرتوني دف
ــة مبحطــات  ــات األداء املختلف ــام بعملي ــة، و القي االوتوماتيكي

. TPE ــرتوين ــع اإللك الدف
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تطور قطاع 
التمويل االصغر 

2017 2018 2019 2020

882

6 348

909

7 230

7 818

6 909

784

7 873

7089

2021

804

8 014

7087

803

7721

6918

الـمقر الوكاالت املتنقلة

6 743 552

6 810 237

2017 2018

7 397 120

2019

8 025 313

8 158 682

2020 2021

ن المستخدم�ي

جاري القروض

عـــرف العـــدد اإلجايل للمستخدمن بالقطاع انخفاضا بنسبة %3.79  مقارنة بالعام املايض ، حيـــث انتقـــل مـــن 8014 مســـتخدما نهايـــة 
ســـنة 2020 اىل 7721 نهاية ســنة 2021

ســجل جــاري القــروض*عنــد 
متــم ســنة 2021 تطــوراً بنســبة 

1.66 % مقارنــة بنهايــة ســنة 
2020، حيــث بلــغ 8.158 مليــار 

درهــم.

*الجاري بآالف الدراهم.
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868 070

20202017

901 654

2018

905 456

2019

840 333

2021

937 599

210 308 

211 688

231 731

642 943

817 131

2017 2018 2019 2020 2021

الزبناء النشطون

ي 30 يوما
محفظة المخاطر �ن

عرف عدد الزبناء النشطن انخفاضا بنسبة 3.20 % نهاية سنة 2021، مقارنة بسنة 2020.

ســـجلت محفظـة املخاطـر يف ثالثيـن يومــا ارتفاعــا 
يف 2021، بنســــبة %27، مقارنــة بالســنة الســابقة.

ي القطاع
الأمانة �ن

* بيانات غر متوفرة

نسبة األمانة األمانة للتمويل األصغر قطاع 2021 مؤرشات النشاط

31% 2416 7721 العدد االجايل للمستخدمن
33% 530 1620 عدد الوكاالت
69% 86 125 عدد الوكاالت املتنقلة
37% 311 103 840 333 الزبناء النشطون
38% 195 671 508 394 القروض املمنوحة سنويا

32% 2 265 648 7 176 881
بــآالف  )املبلــغ  ســنويا  املمنوحــة  القــروض 

الدرهــم(
32% 2 608 860 8 158 682 الجاري االجايل للقروض )املبلغ بآالف الدرهم(

- 23 099 * ب غ م عدد الزبناء املستفيدين من التأمن االصغر
- 12 127 * ب غ م عدد الحسابات البنكية املفتوحة
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تطور النشاط

ــغ 48.5 مليــون  ــة مــن إنهــاء ســنة 2021 بربــح صــايف يبل متكنــت األمان
درهــم ومبحفظــة تتجــاوز 311.000 قرضــا نشــطا وجــاري قــروض قــدره 

ــم. 2.608.860 دره
حافظــت األمانــة عــى صــدارة القطــاع ب 37% مــــن مجمــــوع الزبنـــاء 

النشـطن.
ومــن أجــل مواكبــة منــو مؤسســـتنا بشـــكل أفضـــل، تـــم تنظيــم  شـــبكة 
املؤسسة يف 8 جهـــات، 29 فرعا، و 616 وكالـــة منهـــا 86 وكالـــة متنقلـــة، 

أي ما يعـــادل 35% مـــن إمكانـــات القطـاع
ــة زيــادة بنســبة 6 % بالرغــم مــن تاثــر الحجــر  ســجلت األمــوال الذاتي
الصحــي، مبــا يعــادل 1497 مليــون درهــا مقابــل 1409 مليــون درهــا 

ــة 2020. يف نهاي

نشاط القروض الصغرى

2017 2018 2019 2020 2021

2 556 578
2 553 805

2 737 186

2 608 860

2 510 473

جــاري  ســــجل   2021 نهايــة  يف 
القـــروض بعـــد التشــطيب انخفاضــا 
طفيفــا بنحــو %5 مقارنــــة بالســــنة 

املاضيــة.

املبالغ بآالف الدراهم

جاري القروض
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الزبناء النشطوننسبة النساء

311 103

340 291

334 345

323 589

20212017 2018 2019

43% 43% 43%

319 796

2020

42% 42%

20182017

15%

18%

49%
48%

19%

334 345

340 291

15%

2019

14%

17%

50%

323 589

19%

17%

2020

14%

17%

50%

319 796

17%

2021

14%

16%

51%

311 103

17%
16%

قطاع التجارة قطاع الخدماتقطاع الفالحة و تربية املاشية قطاع الصناعة التقليدية

ــة بالســنة  ــة مقارن ــادة طفيف ــاري  51 % ، اي زي ــم يف القطــاع التج ــن ميارســون مهامه ــاء النشــطن الذي ــدد  الزبن ــغ ع ــنة 2021 بل يف س
الســابقة.

الزبناء النشطون

ن حسب القطاع تطور الزبناء النشط�ي
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343 114 337 252

2017 2018

327 000

2019

323 167

2020

314 092

2021

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

% املجال القروي % املجال الحرضي

انخفــــض عــــدد القــــروض النشــــطة سنة 2021 بنســــبة 2.80 % مقارنــــة بســــنة 2020. متثــــل هــــذه القــــروض 52% يف املناطــــق 
ــة. ــق القروي ــل 48% يف املناط ــة، مقابــ الحري

شــــكلت القــــروض الفرديــــة للمقاولــــة يف نهاية 2021 نســبة 74.5 % مــن مجمــوع القــروض النشــــطة وال تزال يف منحــى تصاعــدي 
مقارنــــة بالســنوات السابقة.

2017 2018

10%

25%

65%

10% 10%
9%

9,2%

24,5%

22%

18%
16,3%

65,5%

68%

73%

74,5%

343 114 337 252

2019

327 000

2020

323 167

2021

314 092

القروض الفردية للمقاولة 

السلف الج�عي

القروض الفردية للسكن 

القروض النشطة

تطور القروض النشطة حسب نوع المنتج
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2017 2018 2019

195 667

241 810

234 716

222 471

192 730

52%

2020 2021

48%48%

52%

47%

53%

47%

53%

47%

53%

%املجال الحرضي%املجال القروي

2 265 648

2 513 857

2 530 022

2 446 917

2 190 698

2017 2018 2019 2020 2021

2,92%

3,69%

3,58%

5,01%

2,77%

حجم القروض الممنوحةx 1000 درهم

 2.77% نســــبة   2021 يف  املخاطــر  تكلفــة  بلغــت 
2020 ســنة  نهايــة  يف  بـــ 5.01%  مقارنــة 

عــرف عــدد القــروض املمنوحــة يف نهايــة ســنة 2021 ارتفاعــا بنســبة %1.52 مقارنــة بســنة 2020. كــا ســجل حجــم القــروض املمنوحــة 
ارتفاعــا بنســبة % 3.42 مقارنــة بســنة 2020.

عدد القروض الممنوحة

حجم القروض الممنوحة

تكلفة المخاطر
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نشاط تنويع المنتجات

إطالق منتج التامن االصغر »تيسر االمانة« يف 2012 
يغطي »تيسر االمانة« الكـوارث املتعلقـة بحـاالت الطـوارئ الطبيـة باالضافـة إىل حـاالت الـوالدة والوفـاة.

2021 2020 2019 2018 2017

230 993 251 783 306 418 319 412 324 533
عــدد الزبناء املســتفيدين من التغطية 

)مــع أفــراد األرسة(

934 909 1 020 183 1 418 255 1 295 712 1 313 521
عدد األشخاص املؤمنني

)مع أفراد األرسة(
15 432 11 885 15 669 14 465 16 010 عدد الخدمات املقدمة
5795 5507 8571 9150 8807     تعويض الوالدة
7173 4490 4724 2911 5060     املساهمة يف تكاليف االستشفاء
 288 430 509 613 589     النقل اإلسعايف
1444 1117 1386 1506 1335     املساهمة يف تكاليف الدفن
 682 306 438 234 177     تعويض عن اإلعاقة
 50 35 41 51 42     نقل الجثان

اما بخصوص تحويـــل األمـــوال، فقد انخفـــض عـــدد وحجم املعامالت التـــي متـــت ســنة 2021 بنســــبة %8و %3 عى التوايل مقارنــــة 
بســنة 2020.

3 242 446

3 446 904

1 941 572

1 783 780

3 351 965

3 245 060

3 393 700

2019 2020 20212017 2018

1 714 140

1 808 016
1 756 231

حجم املعامالت بآالف الدراهم

عدد املعامالت 

عرف عـــدد الخدمـــات املقدمـــة للمســـتفيدين مـــن منتـــج »تيسيـــر األمانـــة« ارتفاعا ملحوظا من  11.885 يف سنة 2020 اىل 15.432 يف 2021 
اذ تطــور بنســبة %30 مقارنــة بالســنة الســابقة

 وعرف عدد املستفيدين مـن منتـج »تيسيـر األمانـة« )مبا يف ذلك افراد العائلة( انخفاظا بحـوايل % 8 مقارنـة بالسنة السابقة.

ن الأصغر »تيس�ي الأمانة« التأم�ي

تحويل الأموال
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2021 2020 2019 2018 2017

12 137 11 943 30 794 46 647 61270 عدد الحسابات املفتوحة

2 084 1 927 4 727 7 430 15866 عدد البطاقات املباعة

57 791 929 56 966 794 85 620 447 103 776 092 113 646 053 حجم اإليداعات )بالدرهم(

101 262 864 104 195 470 106 644 592 116 375 708 114 966 168 حجم السحوبات )بالدرهم(

بلـــغ عـــدد حســـابات »حساب بخر« التـــي تـــم فتحهـا سـنة 2021، 12.137 مقابـــل 11.943 يف 2020. أمـا بالنســـبة للبطاقـات البنكيـة 
املباعــة فقــد ارتفــع عددهــا بنســبة %8.14  خــالل نفــس الســنة.

بلـــغ حجـــم املبالـــغ املودعة سنة 2021، 101 مليون درهـــم مقابل 104 مليون درهم يف 2020، أي بانخفاض قدره % 3 

خدمة اإليداع والسحب بواسطة بطاقة الدفع اإللكرتوين التي تم إطالقها يف ماي 2014

» يداع والسحب »حساب بخ�ي حساب الإ



109,29 %
OSS

3,44 %
ROE

1,65 %
ROA

الأداء الجتماعي

اهتمام دائم  بازدواجية الأداء الجتماعي والمالي

ات المالية لسنة 2021 المؤ�ش

ات الجتماعية لسنة 2021 المؤ�ش

ي 
ي العمليا�ت

الكتفاء الذا�ت

مردودية الرساميل*

صول*
أ
مردودية ال

2021 2020 2019 2018 2017

63% 66% 57% 58% 60%

 نســــبة مبلــــغ القــــروض 30% ≤ 
مـن الناتـــج الداخـي الخـام/ للفـرد 

ــم( )9000 درهــ

20% 18% 8% 10% 8.4%

نســــبة القــــروض التــــي تشــمل 
الناتـــج  مـــن   1% ≤ االقســـاط 
للفــــرد)300  الخــــام  الداخـــي 

درهــــم (
3.2% 3.2% 4% 4,27% 6,17% متوسط منو  ممتلكات الزبناء 

14,1% 14,1% 14% 14,08% 15,13%
ــط  متوســط  قســط القــرض املرتب

ــون  بهامــش الزب

*النسب دون مخصصات املخاطر العامة
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توسيع الدماج المالي للفئات الك�ش هشاشة لسنة 2021
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حجم القروض املمنوحة

املبالغ املمنوحة

612 427 797

856 049 030

103000

64765

22973

4927 242 257 242

554 874 372

ميثل عدد وكاالت األمانة للتمويل األصغر يف املجال القروي %53 من مجموع  الشبكة ، %20 منها تتواجد باملناطق القروية النائية.
تتواجد األمانة يف %50 من الجاعات القروية التي تزيد نسبة الفقر فيها عن 20%.

تشكل النساء %42 من زبناء األمانة، بينا يشكل الشباب 24% 

نسب الولوج إل القروض الصغرى
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نسبة وفاءالزبناء )املجددون/املغادرون(

نســبة االســتدانة املزدوجــة )عــدد الزبنــاء الذيــن يقرتضــون لــدى أكــر مــن مؤسســة 
للقــروض الصغرى/العــدد اإلجــايل للزبناء(

عرفــت نســبة وفــاء الزبنــاء انخفاظــا طفيفــا مقارنــة بســنة 2020 بينــا عرفــت نســـبة االســـتدانة املزدوجـــة ارتفاعــا طفيفــا مــن 11.28 % اىل 
%11.5  عنــد متــم 2021

يف إطار مراقبة األثر اإليجايب ملنتجاتها وخدماتها عى املستفيدين وعى نسبة رضاهم،
قامـت األمانـة للتمويل االصغر مبنهجـة تتبـع بعـض املــؤرشات االجتاعية.

يتم اإلبالغ عن هذه املؤرشات بشكل دائم من قبل املراقبن الدامئن بعد القيام بالزيارات الدورية للزبناء
عقـب إجـراء زيـارات يف 2021 لعينة من الزبناء املتكونة من 2062 زبون كانـت النتائـج عى النحو التايل:

203 زبون، أي %10 من العينة البالغة 2062 زبون مسجلة  االنتقال  إىل القطاع الرسمي

708 زبون، أي %34 من العينة البالغة 2062 زبون مسجلة  االنتقال إىل  القطاع  البنيك

198 زبون، أي %9.60 من العينة البالغة 2062 زبون مسجلة  عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها بعد القرض

2026 زبون، أي %98 من العينة البالغة 2062 زبون مسجلة نسبة رضا الزبناء

رصد  الأثر النوعي ورضا الزبناء

ولء و حماية الزبناء
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الخدمات غ�ي المالية

تهتـــم مؤسسة األمانـــة بصفة دامئة بأدائهـــا املـــزدوج وبتطويـر أدوات رصـد وبتحسيـن اثار القـــروض الصغـرى علـى زبنائهـا، ويظهـر ذلـك 
جليـــا مـــن خالل: الدورات التدريـــبية املقـــدمة لزبنائهـــا وكذا من خالل تقييـم ودعـــم تسـويق منتجاتهـم.

 29  

المرافقة و التدريب 

نظــرًا لــدوره الحاســم يف تحســن القــدرات الرياديــة 
واإلداريــة للمســتفيدين، فــإن عنــر التدريــب يكتــي 

ــة. ــبة للمؤسس ــرة بالنس ــة كب أهمي

مــن اجــل تحسيــــن القــــدرات الرياديــــة والتســــريية 
للمســــتفيدين، تواصــــل األمانــــة توفـيـــر العديـد مـن 

الـــدورات التدريبيـــة لهـم. 

وبذلك قــــدم وكالؤنا مــــا يناهــــز 32717 دورة تكوينية 
أساســـية يف الرتبيـــة املاليـة لفائـدة الزبنـاء قبـل منـحهم 
القـــروض كمـــا قدمــوا لهم نصائـــح وتوجيهـــات فرديـــة 

حســــب مــا يناســب أوضاعهــم .

بفضـل رشاكاتهـا املختلفـة، متكنـت األمانة مــن توســيع 
برامجهــــا التكوينيــــة والتــي تتجى يف: الرتبيـــة املاليـــة، 
تطويـــر املقاولـــة، التنميـة البرشيـــة، التكوينـات املهنيـة 

يف تقنيـــات البيـــع وتقييــم املقاولة. وقـــد اســـتفاد مـــن 
هـــذه الـدورات التكوينيـة أكثـــر مـن 2051 مسـتفيدا.

مـــن خــالل رشاكتهـــا مـــع مؤسســـة صلتـــك القطريـــة، 
تواصـــل األمانـــة للتمويـــل األصغـــر العمـــل عى تعزيـز 
تطويـــر االعــال واالدمـــاج املـــايل للشـــباب، مـــن خالل 
تطويـــر مجموعـــة مـن الخدمـــات املاليـة وغـــر املاليـة 
املوجهـــة بشـكل خـاص للشـباب املغاربـة الذيـن تـراوح 

أعارهـــم بيـــن 18و35 سـنة.

تواصـــل رشاكتنـا مـع املؤسســـة املغربيـة للرتبيـة املاليـة 
تعزيـــز التزاماتنـا بدعـــم وتحسـن القـــدرات التسـريية 
لزبنائنـــا مـن خالل برنامـج شـامل حـول الرتبيـة املاليـة. 
ــة الــدورات  ــة تـــم تقديــم غالبي ونظــرا لالوضــاع الحالي
التكوينيــة عــن بعد ومـــن قبـــل فريق التكويــن الداخيل 

لألمانـة.
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  دعم التسويق
ــويق. وعــى هــذا  ــا يف مجــال التسـ ــة لدعــم زبنائه ــات غــر مالي ــة خدم ــة تقــدم االمان ــا االجتاعي يف اطــار التزاماته
األســاس متنــح املؤسســة كل ســنة للعديــد مــن زبنائهــا فرصـــة املشــاركة يف العديــد مــن اللقــاءات التــي مــن خاللهــا 
تقــدم لهــم مســاعدات يف ترويــج وتســويق منتجاتهــم يف فضــاءات التســويق واملعــارض وامللتقيــات التجاريــة...   كــا 
تتيــح لهــم الفرصــة لنيــل جوائــز او الحصــول عــى منــح ماليــة مــن خــالل هــذه اللقــاءات املنظمــة مــن طــرف رشكاء 

املؤسســة.

ويف هذا السياق شـــاركت مؤسسة األمانـــة للتمويـــل األصغـــر يف »اللقـــاءات التضامنية« والتـــي نظمهـــا مركـــز محمـــد 
الســـادس لدعـــم القـــروض الصغــرى التضامنيــــة باملضيــق مبشــاركة فــرع صنــدوق االيــداع والتدبــر »العقاريــة شــالة« 

مــن 01 يوليــوز اىل 30 شــتنرب 2021.

شــارك يف هــذا الحــدث 38 زبونــا مــن مختلــف جهــات اململكــة والذيــن ينشــطون بشــكل رئيــي يف مجــال الصناعــة 
التقليديــة واملنتوجــات املجاليــة، كــا اســتفادوا مــن دورات تدريبــة يف مجــال الرتبيــة املاليــة وإدارة األعــال وتوجيهــات 

فرديــة حســب مــا يناســب اوضاعهــم . 
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تثمين الزبناء

مــن اجــل دعــم مشــاركة زبنائهــا يف الربامــج املخصصــة لتشــجيع املقــاوالت الشــابة، شــاركت األمانــة للتمويــل األصغــر 
يف برنامــج الدعــم واملســاندة التابــع ملؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن لصالــح املقاولــن أصحــاب االنشــطة املــدرة 

للدخــل، او التعاونيــات يف منطقتــي الــدار البيضــاء والجديــدة.

يوفــر هــذا الربنامــج الدعــم املــايل للزبــون لتغطيــة احتياجاتــه مــن املعــدات الالزمــة لنشــاطه كــا يوفــر هــذا الربنامــج 
دورات تدريببــة خاصــة لعــرشة 10 زبنــاء مــن بــن املســتفيدين املؤهلــن لهــذه املنحــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، قامــت املؤسســة مبســاعدة زبائنهــا يف تقديــم طلباتهــم إىل برنامــج دعــم االنشــطة املــدرة للدخــل 
ــدا و  ــادس و جي ــد الس ــز محم ــع مرك ــة م ــر برشاك ــداع والتدب ــدوق االي ــة صن ــه مؤسس ــذي تنظم ــام 2021 وال لع

ــرى. ــروض الصغ ــات الق ــة لجمعي ــة الوطني الكنفدرالي

يذكــر أن هــذا الربنامــج يهــدف إىل تســهيل اإلدمــاج املــايل واالســتقالل االقتصــادي ألصحــاب املقــاوالت الصغــرة الشــباب 
ــر  ــم لتطوي ــدف اىل دعمه ــا يه ــرى ك ــروض الصغ ــات الق ــات مؤسس ــن خدم ــتفيدون م ــن يس ــاءا/رجاال( والذي )نس
ــة مــن طــرف صنــدوق  ــاء األمان ــزا مــن زبن ــة  : تــم تكريــم 46 فائ ــة الصغــرة جــدا  واملهيكل مقاوالتهــم نحــو املقاول

االيــداع والتدبــر الــذي منحهــم مســاعدات املاليــة. 

مــن بــن املســابقات التــي تهــدف إىل  تكريــم املســتفيدين مــن القــروض الصغــرى هنــاك  الجائــزة الوطنيــة ألصحــاب 
املشــاريع الصغــرى  )PNME( يف دورتهــا الثامنــة والتــي عقــدت بفــاس يف 19 نوفمــرب 2021؛ مببــادرة مــن مركــز محمــد 
)FNAM( .والفدراليــة  الوطنيــة لجمعيــات القــروض الصغــرى  )CMS( الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنيــة

تــم منــح تســع فئــات مــن الجوائــز: ويتعلــق االمــر بجائــزة مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنيــة 
ــة  ــة النســائية، املقاول ــرة، املقاول ــرى املُبتِك ــة الصغ ــة، املقاول ــة البرشي ــكل، التنمي ــال إىل القطــاع املُهي الخاصــة باإلنتق
ــم  ــل بتقدي ــز الحف ــا متي ــجيعية. ك ــزة التش ــر، والجائ ــاد األخ ــاج، االقتص ــادة اإلدم ــؤولة، إع ــياحة املس ــابة، الس الش

جوائــز وشــهادات تقديريــة للفائزيــن.

وقــد شــارك يف هــذه الفعاليــة الســيد أحمــد غــزايل رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة والســيد يوســف بــن شــقرون بصفتــه 
مديــرا عامــا، وقامــوا بتهنئــة فائزينــا الســتة )6(، متمنيــان لهــم التوفيــق والنجــاح.
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شبكة التوزيع

الدورات التكوينية  الُمنجزة ال غاية 2021/12/31

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

ــوازن  ــاظ عــى نســبة ت ــع الحف ــل 646، م ــوكاالت 616 مقاب ــح عــدد ال ــع انخفاظــا ملحوظــا يف ســنة 2021 اذ اصب عرفــت شــبكة التوزي
ــروي. ــن الحــري والق إنتشــارها يف املجال

ية المـوارد الب�ش

عرفت شبكة التوزيع انخفاًضا طفيًفا سنة 2021، بنحـو %0.24، مقارنـة بسـنة 2020.
بلغـت نسـبة النسـاء %48 من العدد االجايل للمسـتخدمن يف 2021 وتبلغ نسبة النساء يف التاطر واملناصب العليا 33%.

يف غضون سنة 2021 استمرت  مؤسسة االمانة يف استخدام الرقمنة كآلية رئيسية لعملية التكوين من خالل: 
• إدراج دورات تكوينية جديدة، مهنية وعرضية، بواسطة التعلم عرب األنرتنت؛  

• نرش بعض الناذج التكوينية عن طريق التناظر الرقمي؛  
• مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  

• إطالق الدورة التدريبية »رقمنة مسار الوكيل امليداين.« ؛  
• اعداد دورات تدريبية ومهنية للفئات:  

دورات تدريبيــة جديــدة للمســتخدمن الجــدد تجمــع بــن التكويــن عــن بعــد )التعلــم عــرب األنرتنــت و التناظــر الرقمــي( مــن أجــل إدمــاج 
املســتخدمن الجــدد بشــكل ســلس:

< وكيل القروض واملكلف الزبائن ؛  
املسار الوظيفي لوكيل القروض: لصالح املسؤولن عن خدمة الزبائن والذين متت ترقيتهم؛  

املسار الوظيفي ملسؤول الوكالة: لصالح رؤساء الوكاالت واملُسرين ووكالء القروض ذوي إمكانيات عالية؛  
دورات املدير  املُسر لصالح املديرين الجهوين ومديري الفروع.  

2021 2020 2019 2018 2017

616 646 650 646 643 الشبكة االجاملية
287 302 298 301 299 املجال القروي
243 263 266 259 258 املجال الحرضي
86 86 86 86 86 الوحدات املتنقلة

2021 2020 2019 2018 2017

2416 2422 2433 2459 2463 إجاميل املستخدمني
91,26 % 91,17 % 91,90 % 92 % 92 % نسبة الشبكة
9,56 % 8 ,38 % 8,09 % 8 % 8 % نسبة املقر

48,71% 50 % 50,18 % 51% 50 % نسبة النساء يف العدد االجاميل للمستخدمني

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

الموارد
و الوسائل

ن إجمالي المستخدم�ي

التكوين وتعزيز الكفاءات
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يوضــح الجــدول التــايل أهــم مــؤرشات النشــاط خــالل 2021، ويســلط الضــوء عــى الجهــد الــذي بذلتــه املؤسســة لتقويــة وتطويــر مهــارات 
رأس مالهــا البــرشي.

االنجازات : التكوين املستمر والندوات التكوينية

عدد األيام املستخدمون القناة
3350 3350 التعلم عرب االنرتنت )وحدات تكوينية منتهية(
682 550 بالتناظر الرقمي
80 19 بشكل حضوري

4112 3919 مجموع األيام : مستفيد/تكوين
1,7 متوسط عدد االيام : مستفيد/تكوين

2412 عدد مستخدمي االمانة إىل غاية 2021/09/31
1819 عدد املستخدمني الذين أنهوا عىل االقل وحدة تكوين عرب االنرتنت

ن و نسبة المغادرة تطور دوران المستخدم�ي

86
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أ
هرم ال ن : 2416

العدد الكلي للمستخدم�ي

بلــغ عــدد املســتخدمن الذيــن  تزيــد اقدميتهــم عــن 10 ســنوات باملؤسســة 63 %   ســنة 2021. ويرجــع ذلــك أساًســا إىل قــدرة املؤسســة عــى 
ضــان والء املســتخدمن مــا أدى إىل التحكــم يف معــدل املغــادرة ومعــدل دوران املســتخدمن يف املؤسســة. 

مالحظة: 01 يوم تدريبي = 01 وحدة مكتملة

      انخفضت نسبة مغادرة املستخدمن من %5.30 اىل 4.92 % يف نهاية 2021 
      انخفضت نسبة دوران املستخدمن من %7 يف 2021 مقارنة ب 2020. وهي نسبة تبقى مقبولة حسب معاير سوق العمل. 

4,48% 4,92%

4,79% 5,30%

8,38% 8,70%

10,88% 9,72%

10,70% 7,36%

تطور نسبة دوران املستخدمنيتطور نسبة املغادرة

ن ام وولء المستخدم�ي ن ال�ت
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نت( التكوين عن بعد )التعلم ع�ب الن�ت

تقييم الكفاءات

أصبح التكوين عن بعد قناة أساسية ومتطورة داخل مؤسسة األمانة منذ بداية
تطبيقه سنة 2016. ومع حلول أزمة الوباء، اختارت مؤسسة األمانة إنجاز الدورات

التدريبية عن طريق التناظر الرقمي، وبالتايل تعزيز ما ييل:
ولوج املستخدمن إىل التعلم عن بعد ،   

مواكبة إسرتاتيجية تطوير مهارات الرأسال البرشي للمؤسسة،   
مواكبة العديد من املشاريع املُهيِكلة عى تقنية التناظر الرقمي  خصوصا:    

• النموذج التكويني ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب،  
• رقمنة الدورة التكوينية لوكيل القرض،  

• منوذج الوكالة،  
• املقاوالت الصغرة جدا،  

يسمح هذا الشكل التعليمي الذي تم طرحه للعام الثالث عى التوايل بـ : 
تشجيع الولوج السلس واملرن للدورات التكوينية وذلك لجميع فئات املستخدمن؛  

تلبية احتياجات املستخدمن امللحة يف مجال التكوين العريض و/ أومهني؛  
تشجيع االبتكار يف مجال اكتساب املهارات وتطويرها.  

اســتفاد مســتخدمو املؤسســة عنــد متــم 2021، مــن 4126 يــوم )مســتفيد/ تكويــن(، تــم تقدميهــا عــن بعــد عــرب التناظــر الرقمــي  وأيضــا 
بشــكل حضــوري أي مبعــدل 1.7 يــوم تكوين/مســتفيد.

يف عــام 2021، تــم تنفيــذ العمليــة الثانيــة لتقييــم املهــارات املتعلقــة بشــغيلة الشــبكة لفئــة الــوكالء امليدانيــن: وكالء القــروض واملكلفــون 
بالزبائــن.

اســتهدفت هــذه العمليــة تقييــم مســتويات إتقــان املهــارات املهنيــة املطلوبــة مــن قبــل املرجــع الوظيفــي واملهــارات بهــدف تطويــر ودعــم 
األجــراء والتــي متــت عــى 3 مراحــل، وهــي:

املرحلــة االوىل : التقييــم التشــخييص للمهــارات مــن خــالل اإلجابــة عــى اســتبيان متعــدد الخيــارات متوفــر عــى منصــة إلكرتونيــة؛ لتقييــم 
مســتوى اكتســاب املعرفــة والقــدرة عــى القيــام باملســؤوليات الخاصــة باملنصــب.

املرحلــة الثانيــة : املقابلــة الفرديــة موجــه نحــو اكتشــاف املهــارات العرضيــة والدرايــة الفنيــة لتأكيــد مســتوى االكتســاب العمــيل للمهــارات 
التــي تــم قياســها خــالل مرحلــة التقييــم التشــخييص.

املرحلــة الثالثــة : عــن طريــق ورشــات املالحظــة مــن خــالل املحــاكاة ولعــب األدوار بهــدف تأكيــد البيانــات املُحصــل عليهــا يف املرحلتــن 
ــة   ــة الوظيفي ــرق، الحرك ــر الف ــق بتاط ــا يتعل ــم في ــب ملهاراته ــتوى املكتس ــد املس ــم وتأكي ــن للتقيي ــن الخاضع ــة مَتكُّ ــابقتن و درج الس

ــل للمــوارد . واإلســتغالل األمث
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 )SMQ( صيانة نظام إدارة الجودة

 ISO 9001: ميدانيا، تــم تجديد شــهادة »Bureau Veritas« يف اطــار مرحلتهــا الثانيــة التــي متتــد مــن 2021 إىل 2024، وبعــد التدقيــق الــذي أجــراه
2105 والتــي حصلــت عليهــا األمانــة للتمويل األصغــر ســنة 2018 يف نطاق التمويــل األصغر.

نظــرا لتشــبعها بثقافــة الجــودة عــى الصعيدين الفــردي والجاعي، تلعــب األجهزة املكلفــة بنظــام إدارة الجــودة، وال ســيا اإلدارة الداخلية وفريق 
العمــل، دورًا رئيســيًا يف تنفيــذ الربنامــج الســنوي لصيانــة نظــام إدارة الجــودة ، وااللتــزام باملواعيد الخاصــة بالجودة بكل دقــة وبطعم التميز.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن املؤسســة قامــت بوضــع برنامــج لصيانــة نظــام ادارة الجــودة مبــارشة مبــا يتــاىش مــع متطلبــات معيــار ISO 9001 نســخة 
2015،  بنــاًء عــى:

• عمليات تدقيق الجودة الداخلية النصف سنوية.
• املراجعات نصف سنوية الخاصة بالعمليات.

• املراجعات اإلدارية النصف سنوية.
• التكوين والتوعية املستمرة

• التواصل الداخيل
• مجموعات تحسن جودة الخدمة بقيادة مديري العمليات.

متيــزت ســنة 2021 بإجــراء: مراجعــات لتســع عمليــات ، وتدقيــق الجــودة الداخــيل، ومراجعــات إداريــة، باإلضافــة إىل التدقيــق الســنوي الخارجــي 
الــذي يجريــه »Bureau Veritas«، عــى مســتوى مقــر املؤسســة املركــزي وعينــة مــن الــوكاالت  الجهويــة والتــي خلُصــت بالنهايــة إىل تجديــد 

الشهادة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن تقييــم املهــارات، الــذي يبقــى رافعــة أساســية يف تســير املســارات املهنيــة، ســيمكن مــن ســد الثغــرات امللحوظــة 
واســتباق اإلحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية للمــوارد البرشيــة يف مختلــف مكوناتهــا: التشــغيل، التكويــن، والحركــة الوظيفيــة…

نظام المعلومات و إعادة هندسة العمليات
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 المسار الرقمي لوكيل القروض 

ــة  ــة األمان ــا مؤسس ــي تبنته ــرة الت ــة املبتِك ــرتاتيجية الرقمي ــار االس ــق 2021«، ويف اط ــي »أف ــرشوع املؤس ــه يف امل ــالن عن ــبق اإلع ــا س ك
ــروض. ــل الق ــة مســار وكي ــم إنشــاء أول مــرشوع متأصــل يف رقمن ــر ت ــل األصغ للتموي

والذي يتجسد من خالل تطبيق »االمانة موبايل«، والذي يسمح مبا ييل:
• تبسيط مسار وكيل القروض و تعزيز كفاءته التشغيلية

• تحسن استقالليته من حيث البيانات
• تحسن آجال معالجة وتقييم طلبات القروض

• توحيد البيانات التي تسمح مبعرفة الزبائن بشكل أفضل. 
بعد إطالق هذا املرشوع يف ثالثن وكالة بجهة الرباط والقنيطرة، تواصلت الجهود بخصوص ما ييل:

تزويد وكالء القروض بلوحات إلكرتونية متصلة باالنرتنيت.  
التدريب عى استخدام تطبيق »االمانة موبايل« من خالل تكوين قصر و عن بعد.  

املواكبة إلدارة التغير لتمكن وكالء القروض وإداراتهم من االستفادة القصوى من هذا النظام وضان أفضل معاير                
الجودة املطلوبة لخدمة الزبناء.  

الهــدف مــن ذلــك هــو تزويــد جميــع وكالء القــروض بلوحــات إلكرتونيــة متصلــة باالنرتنيــت بحلــول ســنة 2022 وضــان مســار وظيفــي 
رقمــي ومبســط، يســمح لهــم مبــا يــيل: 

العمل بطريقة انتقالية: التوصل بجدول ُمعتمد للتنقيب عى الزبائن، وإدراج املعلومات الخاصة بالقرض عى الجهاز    
املحمــول  والقيام مبارشة بعملية تنقيط الزبائن ؛  

مبارشة ملفات الزبائن الرقمية عرب اإلنرتنت.  
التحرر الجزيئ من املهام اإلدارية والرتكيز أكر عى أساسيات املهنة.  

إتاحة فرصة التقرب من الزبائن.  
ومــن اجــل تعزيــز هــدف املؤسســة ســنة 2023، مــن خــالل القطــاع الرقمــي، نُذكــر أن االســرتاتيجية الرقميــة ملؤسســة األمانــة للتمويــل 

األصغــر تتمحــور حــول أربعــة توجهــات اســرتاتيجية رئيســية، وهــي:
تجربة إجتاعية ورقمية للزبناء ،  .1

مسار رقمي وسلس للوكيل   .2
توزيع واسع  ومكثف  .3

مؤسسة ذات مرونة عالية وثقافة االبتكار  .4
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التنظيم وادارة المعرفة

ة جًدا: تنفيذ منتجات المقاولت الصغ�ي

ســعيا منهــا نحــو الحفــاظ عــى رأس مالهــا الالمــادي واملتكــون مــن املعرفــة والخــربة املهنيــة، والعمــل عــى اإلســتفادة منــه، احتلــت إدارة 
املعرفــة دامئــا مكانــا حاســا يف مؤسســة األمانــة للتمويــل األصغــر.

 فباعتباره محفزًا حقيقيًا لألداء، يهدف هذا  العنر بشكل أسايس إىل:
تحسن عملية صنع القرار.  •

الزيادة يف اإلنتاجية مع خفض املدة الزمنية املخصصة للبحث عن املعلومات.  •
توفر املزيد من  االستقاللية للشغيلة بفضل تسهيل عملية الوصول إليها ؛  •

ترسيع وتحسن تعلم الوافدين الجدد.  •
تشجيع االبتكار من خالل تبسيط العمل الجاعي وتبادل الخربات واملعرفة.  •

ومن هذا املنطلق، تم ضان صيانة وإثراء املرجع اإلجرايئ بهدف تلبية االحتياجات التالية:
تحديث اإلجراءات عى ضوء املستجدات والتكييفات الالزمة لدعم العمليات وأنظمة التشغيل يف املؤسسة.  

  وضــع إجــراءات جديــدة ملواكبــة املشــاريع الجديــدة او تلــك املتعلقــة بالتحســن املســتمر والتميــز العمليــايت وتعزيــز الرقابــة 
الداخليــة.

عمل تقرير سنة 2021 عى إغناء مرجع اإلجراءات التي تغطي فئات اإلجراءات  التالية: الدعم والتنفيذ والتسير.

تــم دخــول حيــز التنفيــذ املنتجــات الثالثــة الجديــدة املخصصــة للمقــاوالت الصغــرة جــًدا مــن خــالل إدراجهــا ضمــن نظــام املعلومــات 
.Evolan
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التواصل الرقمي

تواصل األمانة للتمويل األصغر اعتادها عى القناة الرقمية كوسيلة جديدة لتوزيع منتجاتها وخدماتها.
أطلقت املؤسسة خالل السنة املالية 2021، حملة رقمية واكبها إنشاء منصة رقمية لتلبة طلبات القروض عرب شبكات 

التواصل االجتاعي وكذا املوقع اإللكرتوين للمؤسسة. ويتجى هدفها يف:
• التمتع بحضور قوي ومسؤول عى املنصات الرقمية ما يسمح للمؤسسة باكتساب املزيد من اإلشعاع واإلشهار ؛

• استعال هذه القناة لالقرتاب اكر من املجتمع وفهم سلوكياته واحتياجاته ومنحه تجربة زبون ناجحة ؛
• إلهام الثقة واستجالب مستفيدين واثقن يف الـمؤسسة ؛

• تطوير التأثر الحسن عى الزبناء وتحويلهم  إىل زبناء نهائين ؛
• السهر عى السمعة اإللكرتونية املؤسساتية ؛

• االستفادة من نجاح الحمالت التسويقية السابقة التي رفعت عدد املتابعن للمؤسسة عى وسائل التواصل االجتاعي 
إىل ما يزيد عن 31000 مستخدم اإلنرتنت.
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بعــد الحصــول عــى الشــهادة األوىل لنظــام إدارة الجــودة )SMQ( وفًقــا ملعيــار إيــزو 9001 نســخة 
2015  ، والــذي تــم الحصــول عليــه ســنة 2018، جــددت األمانــة للتمويــل األصغــر شــهادتها ، بعــد 
املراجعــة التــي أجراهــا  »Bureau Veritas« .والتــي اثبتــت الفعاليــة املســتمرة لنظــام إدارة الجــودة 

وامتثالهــا ألفضــل املعايــر العامليــة.
ــرر   ــة، تق ــم للمؤسس ــام الداع ــطة وامله ــع أنش ــت جمي ــي غطى ــا، والت ــة ميداني ــام املراجع ــد امت بع
تجديــد شــهادة األمانــة، وفقــاً ملعيــار إيــزو 9001 نســخة 2015  ، لنشــاطها يف القــروض الصغــرى.

وللتذكــر ، فــإن معيــار إيــزو 9001 نســخة 2015  هــو مرجــع عاملــي لنظــام إدارة الجــودة ، والــذي 
يرتكــز عــى مبــدأ التحســن املســتمر ورضــا الزبــون وإدمــاج املؤسســة بأكملهــا وموظفيهــا يف نهــج 

قائــم عــى اإلجــراءات.
يف نفــس الســياق، عــززت املؤسســة نظامهــا الخــاص مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــن 
ــول يف  ــر الدخ ــب مخاط ــدف تجن ــم به ــاء وفرزه ــف الزبن ــايت لتصني ــق معلوم ــداد تطبي ــالل إع خ

عالقــة مــع زبنــاء ذوو ُشــبهة تعــرتي ملفاتهــم الشــخصية.

تجديد حصول مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر
عىل شهادة إيزو 9001 نسخة 2015  

أحداث السنة

ن مجموعة التجاري وفا بنك اكة ب�ي توقيع اتفاقية �ش
والأمانة للتمويل الأصغر

أبــرم الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة التجــاري وفــا بنــك الســيد محمــد الكتــاين ورئيــس األمانــة للتمويــل األصغــر الســيد أحمــد غــزايل 
اتفاقيــة رشاكــة يف 26 مايــو 2021.

ــل االرادي  ــة والتموي ــات املالي ــوج إىل الخدم ــز الول ــن بتعزي ــع  ملتزمت ــن يف املجتم ــن فاعلت ــن مرجعيت ــا كجهت ــا ملهمته و وفًق
للمقــاوالت الصغــرة جــدا وحملــة املشــاريع، وحــد الطرفــان جهودهــا لتقديــم مجموعــة مــن الحلــول املتعلقــة بالتمويــل األصغــر 
مــن اجــل تلبيــة احتياجــات االســتثار وماليــة املقاولــة، بهــدف دعــم تطويــر املقــاوالت الصغــرة جــدا واملقاولــن الذاتيــن وحملــة 

املشــاريع.

و تعتــرب هــذه الرشاكــة جــزءا مــن املســاهمة يف تعزيــز الشــمول املــايل، والتــي تــربز مــن بــن األولويــات الوطنيــة التــي تعمــل عــى 
تحريــك األطــراف املعنيــة  بهــدف تعزيــز ودعــم ريــادة األعــال بجميــع أشــكالها.

وبهــذا، يكــون الهــدف الرئيــي لهــذا النهــج املشــرتك هــو دعــم أكــرب عــدد ممكــن مــن األفــراد يف الحصــول عــى التمويــل، مبــن 
فيهــم )اصحــاب املشــاريع، مقاولــون ذاتيــون واملقــاوالت الصغــرة( مــن أجــل متكينهــم مــن االنخــراط يف ريــادة األعــال أو تطويــر 

نشــاطهم يف أفضــل الظــروف .

ــي ســتجعل هــذه  ــآزر الت ــد وســيبذالن كل أوجــه الت ــر اي جه ــل األصغ ــة للتموي ــك واألمان ــا بن ــن التجــاري وف ــن يدخــر كل م ل
ــم. ــق طموحاته ــن يف تحقي ــا للمقاول ــز دعمه ــك لتعزي ــل، وذل ــدى الطوي ــى امل ــا ع ــا حقيقيً ــة نجاًح الرشاك
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وفًقا لإطار القانوين والتنظيمي واملعاير املطبقة عى مؤسسات القروض الصغرى يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، أنشأت األمانة 
للتمويل األصغر نظاًما ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

يجب أن نتذكر أنه من خالل هذا النظام، الذي يركز بشكل أسايس عى اليقظة واملراقبة الداخلية، تهدف األمانة إىل: قياس ومراقبة مخاطر 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل االعتاد، من بن أمور أخرى، عى:

مجموعة كتيبات اإلدارة واإلجراءات املرتبطة بنظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي تم وضعها ؛  
التحليل والتقييم املنتظمن ملخاطر نظام  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتي توفرها وظيفة املطابقة الخاصة بها ؛  

الدورات التداريبة املقدمة ملديريها وكافة العاملن بها حول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب )تقنيات كشف ومنع   
املعامالت املشبوهة يف هذه الحالة( 

تبعا ملهمة التدقيق القطاعي التي تم إجراؤها يف هذا املجال، فإن األمانة للتمويل األصغر تتوافق مع متطلبات مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب التي من املحتمل أن تحميها من أي جرمية قد تر بصورتها، أو صورة بلدنا و / أو تصنيفها

LBCFT رهاب الأمانة للتمويل الأصغر تعزز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ
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الوضعية المالية
والمحاسبية

حسابات المنتجات والتكاليف

سجلت األمانة ربحا محاسبيا صافيا بلغ 48.5 مليون درهم. وقد أدت هذه النتيجة اإليجابية إىل تحسن الوضع املايل 
ملؤسسة األمانة، من خالل تعزيز أموالها الذاتية.

*الناتج الصايف للقروض الصغرى املعاد معالجته: مبا يف ذلك منتجات التنويع

عرف الناتج الصايف للقروض الصغرى ارتفاعا بنسبة %24 مقارنًة بسنة 2020، حيث ارتفعت من 416 مليون درهم إىل 
517 مليون درهم يف 2021. ويرجع السبب وراء هذا االرتفاع إىل العودة التدريجية لإنتاج كا كان قبل أزمة جائحة 

كوفيد 19.

بلغت تكاليف اإلستغالل العامة 371 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة %5 مقارنة بشهر دجنرب 2020.
تم تسجيل هذا اإلرتفاع عى مستوى تكاليف التسير املتعلقة بتكاليف املستخدمن)%5( اما فيا يتعلق بالتكاليف 

اإلدارية فقد سجلت حالة استقرار.
ارتفاع التكاليف العامة لالستغالل مبعدل أبطأ من الناتج الصايف للقروض الصغرى* يرجع إىل االنخفاظ التدريجي ملعامل 

االستغالل إىل مستوى  %67.4  مقابل %76.9 يف السنة املاضية.

بلغت تكلفة مخاطر القروض 74 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة %44 مقارنة بشهر دجنرب 2020، بعد أثر إعادة 
الهيكلة وتفعيل ضان صندوق الضان املركزي ُمسجلة بذلك معدل تكلفة للمخاطر، يتم استخالصه من ناتج مقسوم 

املخصصات املالية الصافية املسرتجعة من اإلحتياطات املوجهة لتسوية الديون املستعصية ومتوسط جاري القروض، 
بنسبة %2.77  مقابل %5.01 يف السنة املاضية.

تم تحديد تكلفة املخاطر وفًقا لقواعد املرونة لبنك املغرب واملتعلقة بتخصيص اعتادات مالية للديون املستعصية عند 
نهاية دجنرب 2021.
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ي للقروض الصغرى
الناتج الصا�ن

ستغالل التكاليف العامة لالإ

تكلفة المخاطر

ي
الناتج الصا�ن
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حسابات الحصيلة

يف سياق اقتصادي صعب متاثر باالزمة الصحية وشديد املنافسة ، عرف الجاري الصايف للديون املستحقة عى الزبناء، 
واملكونة من %96 من الديون السليمة، انخفاضا طفيفا بنسبة %4 عند متم دجنرب 2021، ليبلغ 2455 مليون درهم 

مقابل 2570 مليون درهم يف السنة املاضية.

اســتقر مبلــغ الديــن املســتحق عنــد 31 دجنــرب 2021 يف 1194 مليــون درهــم. وهــو يتكــون يف األســاس مــن القــروض بآجــال 
اســتحقاق والتــي تبقــى املصــدر الرئيــي لتمويل املؤسســة.

هــذه القــروض التــي تــم التعاقــد بشــأنها  أساســا مــع الــرشكاء املحليــن تبقــى يف معظمهــا بفوائــد ثابتــة. يف حــن ال تشــكل 
حصــة جــاري القــروض بفائــدة متغــرة  ســوى %18 مــن الجــاري اإلجــايل للديــن.

انخفض متوسط تكلفة التمويالت لسنة 2021 مبقدار 43 نقطة ، ليستقر يف %3.79 مقابل %4.22 سنة 2020.
خــالل 2021، قامــت األمانــة بتعبئــة 10 قــروض مســتحقة الســداد بقيمــة إجالية قدرهــا 840 مليــون درهم، وذلــك بالتعاقد 
مــع التجــاري وفــا بنــك )200 مليــون درهــم(، والبنــك املغــريب للتجــارة والصناعــة )50 مليــون درهــم(، والبنــك الشــعبي )100 
مليــون درهــم(، والبنــك املغــريب للتجــارة الخارجيــة )300 مليــون درهــم(، ومؤسســة التمويــل األصغــر جيــدا )100 مليــون 
درهــم( و ســند )90 مليــون درهــم( و قرضــان فوريــان قابــالن للتجديــد مــرة واحــدة فقــط مببلــغ إجــايل قــدره 120 مليــون 

درهــم متعاقــد عليــه مــع التجــاري وفــا بنــك )80 مليــون درهــم(، والبنــك الشــعبي )40 مليــون درهــم(.
ومــن جهــة اخــرى فــإن تراخيــص الســحب عــى املكشــوف التــي تــم تجديدها مببلــغ إجــايل قــدره 125 مليــون درهم نــادرا 

مــا يتم اســتخدامها.
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31/12/2020 31/12/2021 القوائم
467 302 560 606 منتجات استغالل القروض الصغرى
50 619 43 600 تكاليف استغالل القروض الصغرى
416 683 517 006 الناتج الصايف الستغالل القروض الصغرى
39 381 33 244 منتجات استغالل اخرى غري القروض الصغرى

350 954 370 797 تكاليف االستغالل العامة
229 401 236 125 مخصصات االحتياطات وفقدان الديون غري املسرتجعة
86 535 108 186 مخصصات اإلحتياطات واسرتجاع الديون املتهالكة
-37 756 51 514 الناتج الجاري
13 398 -2 142 الناتج غري الجاري
-24 141 48 549  الناتج السنوي

املبالغ باالف الدراهم

املبالغ باالف الدراهم

ــف لي لتكا وا ت  ــا لمنتج ا ب  ــا حس

 ) ــا لجته معا د  ــا مع ( ــة  لنوعي ا ــب  حس ــف  لي لتكا ا

ء لزبنا ا ــون  ي د  

ــة لبنكي ا ــروض  لق ا

31/12/2020 31/12/2021 القوائم
47 291 41 324 تكاليف مالية

236 548 248 799 تكاليف املستخدمني
132 486 73 877 رسوم تدهور الحقيبة املالية
111 262 157 492 تكاليف إدارية
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31/12/2020 31/12/2021 القوائم
2 761 112 2 943 737 األصول

69 995 373 191 أصول الخزينة
103 305 232 ضمنها الحسابات الجارية املأجورة

2 569 690 2 455 331 ديون الزبناء
77 790 79 898 أصول أخرى
43 636 35 317 القيم الثابتة

2 761 112 2 943 737 الخصوم
208 315 117 787 خصوم الخزينة
895 334 1 076 438 ديون التمويل
248 078 252 915 ديون اخرى

73 50 أموال ذاتية ماثلة
1 409 312 1 496 548 األموال الذاتية )معاد معالجتها(
-24 141 48 549 ضمنها الناتج السنوي

املبلغ بآالف الدرهم

*النسب خارج مخصصات املخاطر العامة

31/12/2020 31/12/2021 نسب اإلستقاللية
95,52% 109,29% االستقاللية العملياتية
95,52% 109,28% االكتفاء الذايت املايل

نسب تكلفة الوحدة املقرتضة
8,95% 9,31% تكاليف املستخدمني/ الجاري املتوسط
4,21% 4,48% تكاليف إدارية/ الجاري املتوسط
5,01% 2,77%  تكاليف جودة الحقيبة / الجاري املتوسط
1,79% 1,55% تكاليف الفائدة / الجاري املتوسط

نسبة املردودية
17,09% 20,45% مردودية الحقيبة
-1,68% 3,44% *»ROE« مردودية األموال الذاتية
-0,87% 1,65% *»ROA« مردودية األصول
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بعد النتيجة اإليجابية البالغة 48.5 مليون درهم التي سجلت نهاية السنة املالية 2021 وتكوين مخصص للمخاطر العامة 
بقيمة 43 مليون درهم ، زادت االموال الذاتية املحاسبية بنسبة ٪6 مع استيعاب أثر األزمة الصحية لتصل إىل 1497 

مليون درهم مقابل 1409 مليون درهم نهاية 2020.

ــة ني ا ن لم�ي ا ت  با ــا حس

ــة لي لما ا ــب  لنس ا

تية لذا ا ل  ــوا لم ا
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* النسب خارج مخصصات املخاطر العامة
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مدققي الحسابات
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الـشركـاء


