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جاللة الملك محمد السادس
نصره اهلل و حفظه
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كلمة الرئيس

خــال الربــع الثــاين مــن 2018، اجتــازت األمانــة 

ــار  املطابقــة لنظــام إدارة  للتمويــل األصغــر اختب

بهــا مــع متطلبــات نســخة  الخــاص  الجــودة 

ــن  ــدة م ــح واح ــزو 9001، لتصب ــار إي 2015 ملعي

مؤسســات التمويــل األصغــر األوىل التــي حصلــت 

ــي. ــزو عــى املســتوى الوطن عــى شــهادة إي

بالنســبة   ،2018 ســنة  شــكلت 

ــز اإلنجــازات  ملؤسســتنا، ســنة تعزي

والتميــز، عــىل الرغــم مــن تزايــد 

املخاطــر.

جديــدة  عامــة  عــى  الحصــول  خــال  مــن 

ــرى  ــاوالت الصغ ــح املق ــا لصال ــراف بتدخله لاع

ــذا  ــإن ه ــا، ف ــا ورؤيته ــا لوجوده ــة، وفًق املغربي

ــر مســتمر  ــة تحــول وتطوي ــوج عملي ــز يت التميي

مؤسســتنا. ألداء 

نحــن مدينــون بهــذا األداء إىل املشــاركة القيمــة 

أعضــاء مجلــس  بهــا  يتمتــع  التــي  واليقظــة 

اإلدارة، وجــودة اإلدارة العليــا وتعبئــة جميــع  

مســتخدمي األمانــة للتمويــل األصغــر. يف الواقــع، 

بفضــل اســتثامرنا املشــرك يف اإلعــداد والتطبيــق 

ــا  ــودة، متّكن ــام إدارة الج ــم لنظ ــر الدائ والتطوي

ــن تســلم هــذه الشــهادة عــن  جــدارة. م

مجمــوع   متكنــت  دجنــر2018،  نهايــة  يف 

مــن  املغربيــة  األصغــر  التمويــل  مؤسســات 

تقديــم خدماتهــا لـــ 901.654 زبــون نشــط،66% 

منهــم يف املناطــق الحرضيــة، بجــاري قــروض 

ومبحفظــة  درهــم     6.810.237.971 قــدره 

مخاطــر يف 30 يوًمــا مل تتجــاوز نســبتها 3.11% . 

ــغل  ــب ش ــات 7818منص ــذه املؤسس ــت ه خلق

ــارشة.  ــر املب ــب غ ــم وآالف  املناص ــارش دائ مب

ــة  ــن 1678  وكال ــر م ــن أك ــاع م ــون  القط يتك

يف مجمــوع الــراب الوطنــي، ضمنهــا 131 وكالــة 

ــزءا  ــا ج ــة. باعتباره ــق  القروي ــة يف املناط متنقل

تواصــل  القطــاع،  الديناميكيــة يف  مــن هــذه 

مؤسســتنا ضــامن وتــويل قيــادة نشــاط التمويــل 

ــوق  ــة س ــي بحص ــد الوطن ــى الصعي ــر ع األصغ
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تزيــد عــن %37 مــن حيــث الجــاري اإلجــاميل للقطــاع، 

و%31 مــن  مجمــوع مســتخدمي  القطــاع و %36 من 

ــد الوطنــي. ــة للــوكاالت عــى الصعي الشــبكة اإلجاملي

ــي  ــايل، الت ــاج امل ــة لإلدم ــراتيجية الوطني ــاءت االس ج

وضعهــا بنــك املغــرب ووزارة االقتصــاد واملاليــة، لدعــم 

هــذه الديناميكيــة مــن خــال تحديــد: األولويــات 

الفاعلــن وتنســيق  واألدوار واملســؤوليات ملختلــف 

ــة. ــات املعني ــع الجه ــل جمي عم

الهــدف هــو تعزيــز الشــمول املــايل وجعلــه عامــاً مــن 

ــة،  ــة االجتامعي ــة والعدال ــاءة االقتصادي ــل الكف عوام

مــن خــال:

• ترسيــع تطويــر منــاذج بديلــة لإلدمــاج املــايل ،كالدفع  

ــر الهاتف ؛ ع

ــن  ــر والتأم ــل األصغ ــات التموي ــر دور مؤسس • تطوي

الشــامل؛

ــز  ــة« عــى تعزي ــل »التقليدي • تشــجيع منــاذج التموي

التمويــل الشــامل: والتــي تضمــن ظروفــا مناســبة 

ــر املخاطــر بالنســبة  ــات تدب ــة آلي ومتكــن  مــن تقوي

ــة؛ ــات الضعيف للفئ

• تطويــر إطــار وأدوات متكــن مــن تســهيل ولــوج 

املقــاوالت الصغــرى واألفــراد إىل التمويــل.

ــع  ــذي  ســمح برف ــون 18.85 ، ال ــن مــروع القان أعل

ــل  ــات التموي ــه مؤسس ــذي متنح ــل ال ــقف التموي س

األصغــر املغربيــة مــن 50.000 درهــم إىل 150.000 

درهــم، عــن حقبــة جديــدة و أكــر مامئــة مــن 

أي وقــت مــى لتطويــر القطــاع وإضفــاء الطابــع 

اإلحــرايف عليــه، ولتعزيــز جهــود الجهــات الفاعلــة يف 

ــدة  ــات جدي ــتهداف فئ ــايل و واس ــاج امل ــال اإلدم مج

كاملقــاوالت الصغــرى.

هــذه  نجــاح  ذلك،فــإن  مــن  الرغــم  عــى  ولكــن 

ــل األصغــر  ــون التموي ــامد قان ــة رهــن باعت الديناميكي

الجديــد، الــذي  يتقيــد تنفيــذه، إىل حــد كبــر، بتحــول 

االقتصــادي  األداء  مــن  آخــر  إىل مســتوى  النشــاط 

ــم  ــن ال يخدمه ــكان الذي ــة الس ــي يف خدم واالجتامع

ــدي. ــايل التقلي ــريف وامل ــام امل النظ

ــة  ــا مبجموع ــور مصحوبً ــذا التط ــون ه ــب أن يك يج

مــن التدابــر التــي تهــدف إىل تحســن فــرص الحصــول 

ــي ال  ــكان، والت ــن الس ــة م ــذه الفئ ــل له ــى التموي ع

ميكــن اســتخدامها مــن قبــل البنــوك التقليديــة والتــي 

ــان  ــر الره ــرى. يعت ــروض الصغ ــا الق ــا حالي ال تغطيه

مــن  األصغــر  التمويــل  بالنســبة ملؤسســات  كبــرا 

حيــث التطويــر ومنــو املنتجــات وتعزيــز أنظمــة تدبــر 

ــر. املخاط

دارة رئيس مجلس الإ
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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.

تقــدم األمانــة للتمويــل األصغــر خدماتهــا  عــر شــبكة توزيــع تغطــي،  عنــد متــم 2018، 259 مدينــة و301 منطقــة قرويــة بعــدد مــن 

ــة متنقلــة لخدمــة املناطــق القرويــة النائيــة. الــوكاالت بلــغ 646 وكالــة ضمنهــا 86 وكال

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 ــتبعدين م املس

ــدم  ــة مــن قبــل زبنائهــا ، تُق ــل األصغــر، مفضل ــة يف مجــال التموي ــل األصغــر يف أن تكــون مؤسســة  مرجعي ــة للتموي ــة األمان تتمثــل رؤي

ــوي. ــر اجتامعــي ق ــة وأث خدمــات متنوعــة ومبتكــرة ألكــر عــدد مــن املســتفيدين، و ذات نجاعــة مالي

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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مسارات متنوعة

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

� بالمغرب ��� أفضل الُمشغل ��تصنيف ا�مانة  من ب
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وع أفق 2015 إط�ق م£¢

اعتماد ا�مانة كمؤسسة لمنح القروض الصغرى

ي استق�ل الما¾� والتدب½�

تغي½� المقر اجتماعي

� هوية ب¿ية جديدة
�Áتب

إط�ق القروض الفردية
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الحكامة
يســتند هيــكل الحكامــة ملؤسســة األمانــة للتمويــل األصغر 

عــى الفصــل بــن الهيئــة اإلداريــة وهيئــة  التدبــر وفقــا 

ألفضــل املامرســات وتنظيــم مؤسســات القــروض.

يتكــون مجلــس اإلدارة حاليــا مــن 18عضــوا وتتمثــل 

ــع القــرارات املتعلقــة  ــه الرئيســية يف البــث يف جمي مهمت

واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  اإلســراتيجية  بالتوجهــات 

ــة للمؤسســة ويســهر عــى حســن  ــة أو التكنولوجي واملالي

تنفيذهــا مــن خــال اإلدارة العامــة الخاضعــة لرقابــة 

املكتــب التنفيــذي.

ــة  ــات الازم ــع الصاحي ــذي بجمي ــب التنفي ــع املكت يتمت

ــراء  ــر بإج ــه األم ــع إلي ــة،  إذ يرج ــد للمؤسس ــر الجي للس

اإلدارة  مجلــس  أشــغال  وتحضــر  التدقيــق  علميــات 

توجهاتــه  وتنفيــذ  القــرارات  اتخــاذ  عــى  ومســاعدته 

اإلســراتيجية.

تُعتــر اللجــان املتخصصة،هيئــات حكامــة تخضــع لســلطة 

أعاملهــا  تقاريــر  لــه  تقــدم  والــذي  اإلدارة،  مجلــس 

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 

املشــورة  وتقديــم  بدراســة  وذلــك  املؤسســة  داخــل 

لــإلدارة واملكتــب التنفيــذي ومجلــس اإلدارة بشــأن وضــع  

خطــط  التكويــن،  خطــط  التوظيفــات،  املســتخدمن، 

التنميــة وتطــور املؤسســة.

تنفيــذ  التدقيــق عــى مراقبــة وتقييــم  تســهر لجنــة 

ــذ نشــاط  ــة وإدارة املخاطــر وتنفي ــة الداخلي نظــام املراقب

التدقيــق. وتســاهم بشــكل فعــال يف إعــداد القــرارات 

اإلســراتيجية ملجلــس اإلدارة ومامرســة واجباتــه الرقابيــة.

تأديــة  مــن خــال ضــامن  اللجنــة مبهمتهــا  تضطلــع 

هيئــات وآليــات اإلدارة الداخليــة والخارجيــة لعملهــا 

بشــكل طبيعــي ومــدى توفرهــا عــى املهــارات والكفــاءات 

والوســائل الازمــة لضــامن التدبــر األمثــل للمؤسســة.

االجتامعيــة  واملنفعــة  اإلســراتيجية  لجنــة  تفحــص 

الرئيســية للمؤسســة وتُبــدي  التوجهــات اإلســراتيجية 

والسياســة  اإلســراتيجي  املرجــع  فيها،الســيام  رأيهــا 

التجارية،االتفاقيــات اإلســراتيجية، التحالفــات والــراكات، 

مقرحــات  أو  والداخــي  الخارجــي  النمــو  مشــاريع 

التفويــت التــي تســتوجب الرخيــص مــن مجلــس اإلدارة، 

وكذلــك تأثــر املؤسســة يف محيطهــا.

السيد دريس جطو

رئيس  فخري
- وزير أول سابق

- رئيس مجلس الحسابات 

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

• نائبة الرئيس 

مديرةتحرير ليكونوميست

ية • عضو بلجنة الموارد الب 

�
السيد مراد حمايتالسيدة مريم العثما�	

مستشار رئيسة مؤسسة
اتيجية س�� • رئيسة لجنة ا��

والمنفعة ا��جتماعية

السيدة مونية بوستة

كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدو��
اتيجية س�� � لجنة ا��

• عضو ��
و المنفعة ا��جتماعية

�
السيد محمد السدرا��

رئيس الجمعية الوطنية
.(ANPA) للمنتجات الحيوانية

اتيجية س�� � لجنة ا��
• عضو ��

و المنفعة ا��جتماعية

السيد مصطفى بوجراد

مدير مكتب ا�ستشارات

دارة • عضو مجلس ا��

السيد جون ماري بريفوست 

يةلجنة التدقيق اتيجية و المنفعة ا�جتماعيةلجنة الموارد الب  س�� لجنة ا��

SIDI ممثل

دارة • عضو مجلس ا��

السيد ادريس خروز

أستاذ العلوم ا�قتصادية
مدير سابق للمكتبة الوطنية

دارة • عضو مجلس ا��

السيد لحسن اكناو

الرئيس السابق لمؤسسة
 Creative Technologies

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

دارة • عضو مجلس ا��

السيدة خديجة البكري

رئيسة مؤسسة

دارة • عضو مجلس ا��

السيد محمد قباج 

وزير سابق،
مستشار سابق لجÄلة الملك

دارة • عضو مجلس ا��

السيد محمد اللطيفي

رئيس  الجمعية الوطنية لتجار
المواد الغذائية بالجملة والتقسيط

اتيجية س�� � لجنة ا��
• عضو ��

و المنفعة ا��جتماعية

السيد يونس الس�وي

مدير عام للمدرسة الفرنسية الدولية

� العام �ÉمÊا� •
• عضو لجنة التدقيق

السيد عبد الرحمان زاهي

� للمغاربة
�Ëكاتب عام لمؤسسة الحسن الثا

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

• عضو ��

السيد محمد فوزي مورجي

أستاذ التعليم العا��

• عضو لجنة التدقيق

� الصندوق �Éأم •
ية • رئيس لجنة الموارد الب 

• نائب الرئيس
• رئيس لجنة التدقيق 

رئيس ومدير عام للمدرسة العليا
ESCA للتسي��

السيد أحمد غزا��

دارة رئيس مجلس ا��
- عضو المجلس ا�عÒ  للقضاء

- الرئيس السابق للهيئة العليا لÄتصال
السمعي البÔي

- أستاذ ممتاز بالتعليم العا��
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الحكامة

السيد دريس جطو

رئيس  فخري
- وزير أول سابق

- رئيس مجلس الحسابات 

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

• نائبة الرئيس 

مديرةتحرير ليكونوميست

ية • عضو بلجنة الموارد الب 

�
السيد مراد حمايتالسيدة مريم العثما�	

مستشار رئيسة مؤسسة
اتيجية س�� • رئيسة لجنة ا��

والمنفعة ا��جتماعية

السيدة مونية بوستة

كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدو��
اتيجية س�� � لجنة ا��

• عضو ��
و المنفعة ا��جتماعية

�
السيد محمد السدرا��

رئيس الجمعية الوطنية
.(ANPA) للمنتجات الحيوانية

اتيجية س�� � لجنة ا��
• عضو ��

و المنفعة ا��جتماعية

السيد مصطفى بوجراد

مدير مكتب ا�ستشارات

دارة • عضو مجلس ا��

السيد جون ماري بريفوست 

يةلجنة التدقيق اتيجية و المنفعة ا�جتماعيةلجنة الموارد الب  س�� لجنة ا��

SIDI ممثل

دارة • عضو مجلس ا��

السيد ادريس خروز

أستاذ العلوم ا�قتصادية
مدير سابق للمكتبة الوطنية

دارة • عضو مجلس ا��

السيد لحسن اكناو

الرئيس السابق لمؤسسة
 Creative Technologies

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

دارة • عضو مجلس ا��

السيدة خديجة البكري

رئيسة مؤسسة

دارة • عضو مجلس ا��

السيد محمد قباج 

وزير سابق،
مستشار سابق لجÄلة الملك

دارة • عضو مجلس ا��

السيد محمد اللطيفي

رئيس  الجمعية الوطنية لتجار
المواد الغذائية بالجملة والتقسيط

اتيجية س�� � لجنة ا��
• عضو ��

و المنفعة ا��جتماعية

السيد يونس الس�وي

مدير عام للمدرسة الفرنسية الدولية

� العام �ÉمÊا� •
• عضو لجنة التدقيق

السيد عبد الرحمان زاهي

� للمغاربة
�Ëكاتب عام لمؤسسة الحسن الثا

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

• عضو ��

السيد محمد فوزي مورجي

أستاذ التعليم العا��

• عضو لجنة التدقيق

� الصندوق �Éأم •
ية • رئيس لجنة الموارد الب 

• نائب الرئيس
• رئيس لجنة التدقيق 

رئيس ومدير عام للمدرسة العليا
ESCA للتسي��

السيد أحمد غزا��

دارة رئيس مجلس ا��
- عضو المجلس ا�عÒ  للقضاء

- الرئيس السابق للهيئة العليا لÄتصال
السمعي البÔي

- أستاذ ممتاز بالتعليم العا��

تنظيم الحكامة



 

مراقبةالتسي�� و التخطيط
اتيجي س�� 
ا	

دارة 
مجلس ا	

دارة العامة 
اللجنة التنفيذيةا	

لجنة التدقيق

الجهات

ستغ�ل 
قطب ا	

التسويق و المنتجات
الغ�� مالية

نتاج و دعم الشبكة 
ا	

التحصيل

قطب المالية

المالية

المحاسبة

قطب الموارد و الوسائل

التواصل

نظم المعلومات

ي الرأسمال الب��

اء و الوسائل العامة ال��

أجهزة الحكامة

دارة العامة / ا��قطاب ا�	

ا��قسام

المصالح

التنظيم،
المساعدة ع� إنجاز
المشاريع و الجودة

الشؤون القانونية
و المطابقة

الحكامة إدارة المخاطرالتفتيش و المراقبة الدائمة

التدقيق الداخ��

يةالمكتب التنفيذي اتيجيةلجنة الموارد الب�� لجنة ا	س��
و المنفعة العامة

الهيكل التنظيمي المركزي

الهيكل التنظيمي
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السيد هشام طالب

مدير قطب الموارد
و الوسائل

السيدة فاطمة الزهراء
دري� زعيم ا��

نتاج و دعم الشبكة ا��

السيدة إيمان أگوجيل

التدقيق الداخ��

السيد عبد المو الصالحي

المحاسبة

السيد هشام
بهيج

الرباط

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�

الدار البيضاء


السيد المهدي هوا��

الوسائل العامة

السيد عبد الله أخياط

أنظمة المعلومات

السيد المصطفى شهاب الدين

المالية

السيد  عثمان الشبيهي

ي الرأسمال الب��

ة فوفانا السيدة نص¦

التسويق و المنتجات الغ�� مالية

السيدة حنان البوهاشمي

التنظيم، المساعدة ع� إنجاز
المشاريع  و الجودة

السيد يوسف بنشقرون

المدير العام

ش السيد بديع الح¦

ستغ¡ل مدير قطب ا��

المكتب التنفيذي

مسؤولوا الأقسام

المديرون الجهويون



الـتـقـرير الـسنـوي  2018 |  صفحـة 12  

عرض المنتجات و الخدمات

المنتجات المالية
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.

مينــح هــذا القــرض لفائــدة املجموعــات املتكونــة مــن 5 أفــراد كحــد أقــى، والذيــن يرغبــون يف تطويــر أنشــطتهم املدرة 

للدخــل واملتضامنــن مــع بعضهــم البعــض لســداد قروضهــم. ميكــن أن تصــل مبالــغ هــذه القــروض إىل 50.000 درهــم 

ميكــن تســديدها يف آجــال اســتحقاق أســبوعية أو نصــف شــهرية أو شــهرية.

ــذه  ــل ه ــد تص ــايت. وق ــتثامري أو الخدم ــاطهم االس ــر نش ــن يف تطوي ــار الراغب ــن الصغ ــروض للمقاول ــذه الق ــح ه متن

ــهريا. ــهريا أو ش ــف ش ــبوعيا أو نص ــدد أس ــم تس ــروض إىل 50.000 دره الق

متنــح هــذه القــروض لفائــدة األشــخاص الراغبــن يف رشاء أو بنــاء ســكن أو تحســينه أو ربطــه بشــبكة املــاء والكهربــاء. 

وقــد تصــل مبالــغ هــذه القــروض إىل 50 ألــف درهــم تســدد أســبوعيا أو نصــف شــهريا أو شــهريا.

هــي قــروض ممنوحــة ألصحــاب املشــاريع الصغــرى  ، الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 18 و 35 ســنة ، ويرغبــون يف تطويــر 

نشــاطهم اإلنتاجــي أو الخدمايت.

تــراوح مبالــغ هــذه القــروض بــن 1000 و 50.000 درهــم قابلــة للســداد عــى أقســاط أســبوعية، نصــف شــهرية أو 

شــهرية.

القروض التضامنية

السلف الفردي للمقاولة

السلف الفردي للسكن

قروض إدماج
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منتجات التنويع

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 القــرض. وتشــمل هــذه الخدمــة 

جميــع مراحــل حيــاة املســتفيد وأفــراد عائلتــه مــن الــوالدة حتــى الوفــاة، وتغطــي أيضــا حــاالت الطــوارئ مثــل: النقــل 

ــن  ــة التأم ــة خدم ــغ تكلف ــراض الخطــرة. تبل ــغ جــزايف ألول تشــخيص ألحــد األم ــف االستشــفاء ومبل ــي، وتكالي الطب

العائليــة 10دراهــم شــهريا.

نظــام التعويــض بســيط وميكــن تفعيلــه عــن طريــق مكاملــة مركــز املســاعدة، ميكــن لألشــخاص االســتفادة مــن تخفيــض 

عنــد كل خدمــة. الخدمــة متوفــرة عــى الصعيــد الوطنــي.

أطلقــت هــذه الخدمــة ســنة 2012 براكــة مــع رشيــك متخصــص. 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 مجموعــة بنكيــة رائــدة. 

باإلضافــة إىل فتــح الحســاب، ميكــن للزبــون أن يحصــل عــى بطاقــة بنكيــة 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.

تيس�ي الأمانة

تحويل الأموال

حساب بخ�ي

المنتجات المحلية
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734

5 360

2014 2015 2016 2017 2018

771

5 791

843

6 257

882

6 348

909

6 094

6 562

7 100
7 230

7 818

الـمقر909 6 باقي الوكاالت

5 682 530

6 024 415
6 481 405 6 743 552

6 810 237

2014 2015 2016 2017 2018

تطور قطاع التمويل الأصغر

ن عدد المستخدم�ي

جاري القروض

عــرف العــدد اإلجــاميل للمســتخدمن بالقطــاع ارتفاعــا ملحوظــا بنســبة %8.13 مقارنــة بالســنة الفارطــة، حيــث انتقــل من 7230 مســتخدما 

نهايــة ســنة 2017 إىل 7818 نهايــة ســنة 2018.

ــم  ــد مت ــروض* عن ــاري الق ــجل ج س

ــبة  ــا بنس ــا طفيف ــنة 2018 ارتفاع س

ــث   ــة بســنة 2017، حي %0.98 مقارن

اســتقر يف مبلــغ 6,810 مليــار درهــم.

* الجاري بآالف الدراهم
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867 700

2014

905 990

2015

922 878

2016

937 599

2017

901 654

2018

199 400
195 060

186 033

210 308 211 687

2014 2015 2016 2017 2018

الزبناء النشطون

ي 30 يوما
محفظة المخاطر �ن

ي القطاع
الأمانة �ن

عرف عدد الزبناء النشطن انخفاضا بنسبة % 3.83 مقارنة بالسنة السابقة.

ســجلت محفظــة املخاطــر يف ثاثــن 

يومــا ارتفاعــا طفيفا يف 2018، بنســبة 

%0.66، مقارنــة بالســنة الســابقة.

نسبة األمانة األمانة للتمويل األصغر قطاع 2018 مؤرشات النشاط

31% 2 459 7 818 العدد اإلجاميل للمستخدمن
33% 560 1678 عدد الوكاالت
66% 86 131 عدد الوكاالت املتنقلة
37% 334 345 901 654 الزبناءالنشطون
46% 234 719 515 347 القروض املمنوحة سنويا 

38% 2 556 578  6 810 237
للقــروض  اإلجــاميل   الجــاري   

الدرهــم( )بــآالف 

70% 319 412 458 667
ــن  ــتفيدين م ــاء املس ــدد الزبن ع

ــر ــن األصغ التأم

92% 46 647 50 530
البنكيــة   الحســابات  عــدد 

حــة ملفتو ا
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2014 2015 2016 2017 2018

2 235 048

2 510 473

2 556 578

2 420 204

2 056 178

تطور النشاط

نشاط القروض الصغرى

يف ســياق يتســم مبســتوى  عــال مــن  تعــرس يف األداء، 

متكنــت األمانــة مــن إنهــاء 2018  بناتــج صــايف بلــغ 

101.1 مليــون درهــم مســجلة بذلــك منــًوا بنســبة 0.92%،  

ومبحفظــة تتجــاوز 337.000 قرًضــا نشــط ومبلــغ إجــاميل 

قــدره 2.556.578.000 درهــم.

القطــاع  يف  الصــدارة  عــى  األمانــة  حافظــت  هكــذا 

بامتــاك٪37 مــن مجمــوع الزبنــاء النشــطن و مــن إجاميل 

جــاري القــروض، وبعــدد مــن املســتخدمن ميثــل%31 مــن 

إجــاميل القطــاع.

ــم  ــل، ت ــكل أفض ــتنا بش ــو مؤسس ــة من ــل مواكب ــن أج وم

تنظيــم شــبكتنا يف 8 جهــات،  31 فرعــا، و 646 وكالــة 

ــات القطــاع. ــة،أي %36 مــن إمكان ــة متنقل منهــا 86 وكال

ســجلت األمــوال الذاتيــة التــي بلغــت ســنة 2018، 1276 

مليــون درهــم، زيــادة بنســبة %12 ، مقارنــة بالســنة 

املاليــة 2017.

جاري القروض

بعــد  القــروض   جــاري  ســجل 

 1.8 % بنحــو  ارتفاعــا  التشــطيب 

.2017 املاليــة  بالســنة  مقارنــة  

املبالغ بآالف الدراهم
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322 568

328 361

331 259

339 691
333 723

2014 2015 2016 2017 2018

42% 42% 43% 43% 43%

نسبة النساء

الزبناء النشط�

20172014 2015 2016

15%

19%

48%
45%

46%
47%

20%21%21%

340.291

322.568 328.361 331.259

16%

16%
15%

2018

15%

18%

49%

334.345

18% 17% 18% 16%

19%

قطاع التجارة قطاع الخدماتقطاع الزراعة وتربية املاشية قطاع الصناعة التقليدية

الزبناء النشطون

ن حسب القطاع  تطور الزبناء النشط�ي

النشــطن  الزبنــاء  عــدد  انخفــض 

بنســبة %1.75  مقارنــة بســنة2017. 

تغيــر  دون  النســاء  نســبة  ظلــت 

مقارنــة بالســنة املاضيــة.

%49 من الزبناء النشطن  ميارسون نشاط التجارة، وقد سجلت هذه النسبة زيادة طفيفة مقارنة بالسنوات السابقة.
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323 586 329 843 333 455 343 114

2014 2015 2016 2017

337 252

2018

% املجال القروي % املجال الحرضي

50% 50%
51%

49% 49%

51%

48%

52%

47%

53%

2014 2015 2016 2017

10%9%

31%

60%

9%

29%

62%

27%

63%

10% 10%

25%
24,5%

65%

65,5%

323 586 329 843 333 455 343 114

2018

337 252

السلف الفردي للمقاولة

السلف الج�عي

السلف الفردي للسكن

القروض النشطة

تطور القروض النشطة حسب نوع المنتج

انخفــض عــدد القــروض النشــطة ســنة 2018 بنســبة % 1.7 مقارنــة بســنة 2017. يف املناطــق الحرضيــة ، متثــل هــذه القــروض % 53 مقابــل 

%47 يف املناطــق القرويــة.

شكلت القروض الفردية  للمقاولة سنة2018، نسبة %65.5 من مجموع القروض النشطة،أي بزيادة طفيفة مقارنة بالسنة املاضية.
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2014 2015 2016 2017 2018

232 200

49%

237 612

246 560

241 810

234 719

48%

51% 52%

48%

52%

47%

53%

47%

53%

%املجال الحرضي%املجال القروي

2 210 898

2 369 612

2 549 091

2 513 857

2 530 036

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2,01% 2,1%

2,9%2,9%

3,69%

القروض  الممنوحة

تكلفة المخاطر

عدد القروض  الممنوحة

حجم القروض الممنوحةx 1000 درهم

عرف حجم القروض  املمنوحة زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2017.

بلغــت تكلفــة املخاطــر ســنة 2018، 

%3.69  مقابــل %2.92 يف 2017.
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1 793 997

3 393 700

2 467 105
2 878 294

3 245 060

20182014 2015 2016 2017

876 934

1 247 207

1 522 864

1 714 140

1 808 016

حجم املعامالت بآالف الدراهم

املبالغ املمنوحة

نشاط التنويع

ــن  ــج التأم ــن منت ــع تحس ــة يف 2018 م ــادة ملموس ــة 2012 زي ــا نهاي ــم إطاقه ــي ت ــع الت ــات التنوي ــهدت منتج ش

األصغــر »تيســر األمانــة« حيــث ميثــل عــدد املســتفيدين منــه )مــع أفــراد األرسة( %70 مــن مجمــوع املســتفيدين يف 

هــذا القطــاع.

حافــظ نشــاط اســتبناك الزبنــاء، مــن خــال منتــج »حســاب بخــر«، عــى منحــى ايجــايب حيــث بلــغ عــدد الحســابات 

املفتوحــة 46.647 حســابًا، رغــم االنخفــاض املســجل يف عــدد العمليــات مقارنــة بالســنة الســابقة.

مــن جهــة أخــرى، فــإن خدمــة تحويــل األمــوال قــد عرفــت منحــى تصاعديــا ســواء يف عــدد أو يف حجــم املعامــات 

التــي متــت يف 2018.

ــة« تحســنا ملحوظــا يف عــرض املســاعدة  ــر 2012 ، شــهد نظــام التأمــن األصغــر »تيســر األمان ــه يف أكتوب ــذ إطاق من

الطبيــة، مــع توســيع الحــاالت املؤهلــة للتعويــض وزيــادة عتبتــه حســب نوعيــة األمــراض،إدراج منحــة جديــدة لفائــدة 

الزبــون عنــد والدة طفــل، وإدمــاج العجــز الدائــم للزبــون إثــر وقــوع حــادث أو مــرض.

ن الأصغر »تيس�ي الأمانة« التأم�ي

تحويل الأموال

2018 2017 2016 2015 2014

319 412 324 533 311 804 302 392 285 622
عــدد الزبناء املســتفيدين من التغطية 

)مــع أفــراد األرسة(

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

)مع أفراد األرسة(
14 465 16 010 14 603 13 328 8 644 عدد الخدمات املقدمة
9 150 8 807 8 566 8 157 5 710     تعويض الوالدة
2 911 5 060 3 996 3 438 1 737     املساهمة يف تكاليف االستشفاء
613  589 808 904 520     اإلسعاف الطبي

1 506 1 335 1 024 573 433     املساهمة يف تكاليف الدفن
234 177 174 225 229     مصاريف اإلعاقة
51 42 35 30 16     نقل  الجثامن

انخفــض عــدد الخدمــات املقدمــة للمســتفيدين مــن منتج»تيســر األمانــة« بحــوايل %10 ســنة  2018 مقارنة بالفرة نفســها مــن 2017. وبنفس 

هــذا املنحــى النــزويل، انخفــض كذلــك عــدد املســتفيدين من»تيســر األمانــة« مبــا يف ذلك أفــراد أرسهــم بنســبة %1 مقارنة بســنة 2017.

ارتفــع عــدد وحجــم املعامــات التــي متــت يف عــام 2018 بنســبة 5% 

ــة بســنة 2017. مقارن
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» يداع والسحب »حساب بخ�ي حساب الإ

2018 2017 2016 2015 2014

46 647 61 270 54 164 39 768 3 919 عدد الحسابات املفتوحة

7 430 15866 9388 11 706 1 205 عدد البطاقات املباعة

103 776 092 113 646 053 84 397 118 62 691 380 6 689 118 حجم اإليداعات بالدرهم

116 375 708  114 966 168 80 590 934 58 317 943 6 264 389 حجم السحوبات بالدرهم

بلــغ عــدد الحســابات التــي تــم فتحهــا يف  ســنة 2018 أكــر مــن 46،500 مقابــل 61000 يف 2017. أمــا بالنســبة للبطاقــات  البنكيــة التــي تــم 

بيعهــا ، فقــد بلــغ عددهــا تقريبًــا 7500 وحــدة.

بلغ حجم املبالغ املودعة 103 مليون درهم مقابل 113 مليون درهم يف 2017 ، أي بانخفاض قدره 9%.

بلغ حجم السحوبات يف 2018، 116 مليون درهم مقابل 115 مليون درهم يف 2017 ،أي بزيادة قدرها 1%.

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

ROE

ROA

119,27 %

8,88 %

3,35 %

الأداء الجتماعي

اهتمام دائم  بازدواجية الأداء الجتماعي والمالي

ات المالية لسنة 2018 المؤ�ش

ي
ي العمليا�ت

الكتفاء الذا�ت

مردودية الرساميل *

مردودية الأصول *

جتماعي لسنة 2018 الأداء الإ

* النسب  دون مخصصات املخاطر العامة

2018 2017 2016 2015 2014

58 % 60 % 54,2 % 57,3 % 61,2 %

 30%≤ القــروض  مبلــغ  نســبة   

مــن الناتــج الداخــي الخــام للفــرد 

)9000 درهــم(

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

التــي تتضمــن  القــروض  نســبة 

اقســاطا ≥%1 مــن الناتــج الداخي 

ــم( ــرد )300  دره ــام للف الخ

4,27 % 6,17 % 3 % 5 % 18 % متوسط منو  ممتلكات الزبناء 

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

ــون  بهامــش الزب
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التواجد
باملناطق 

القروية
املعزولة

< 1000 $

> 3500 $

[1000 -2000] $

[2000 -3500] $

حجم القروض املمنوحة

املبالغ املمنوحة

943 338 337

1 010 162 698

141 627

71 837

19 092

2 160 101 323 661

475 197 627

دماج المالي للفئات  الأك�ش هشاشة توسيع الإ

نسب الولوج إل القروض الصغرى

ميثل عدد مؤسسات األمانة للتمويل األصغر يف املناطق القروية %54 من إجاميل الشبكة، %20 منها يف املناطق القروية النائية.

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

متثل النساء %43 من زبناء األمانة، بينام يشكل الشباب 14%.
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76,22%

68,28%

72% 73%
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0%
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100%

10,59%10,59%

73%

ولء وحماية الزبناء

رصد  الأثر النوعي ورضا الزبناء

نسبة وفاءالزبناء )املجددون/املغادرون(

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

للقــروض الصغرى/العــدد اإلجــاميل للزبناء(

ظلــت نســبة اإلســتدانة املزدوجــة ُمتحكــم بهــا خــال 2018، مــع انخفــاض طفيــف يف معــدل الزبنــاء املشــركن مــع املؤسســات املاليــة األخرى، 

حيــث انتقــل املــؤرش مــن %10.70 عنــد متــم 2017 إىل %10.59  عنــد نهايــة  2018.

قامــت األمانــة مبنهجــة بعــض املــؤرشات االجتامعيــة املرتبطــة بتأثــر ورضــا زبنائهـــا. و.يتــم اإلبــاغ عــن هــذه املــؤرشات 

ــاه النتائــج التــي تــم  بشــكل دائــم مــن قبــل  املراقبــن الدامئــن بعــد الزيــارات الدوريــة للزبناء.و.ميثــل الجــدول أدن

اإلبــاغ عنهــا يف 2018 عقــب إجــراء زيــارات لعينــة متكونــة مــن 3514  زبونــا.

االنتقال  إىل القطاع الرسمي 592 زبون، أي%17 من العينة البالغة 3514 زبون.

1351  زبونا يتعاملون مع البنوك، أي  %38 من العينة.

252 زبونا يتعاملون مع البنوك  بعد قرض األمانة.
االنتقال إىل  القطاع  البنيك

عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها بعد القرض 143 منصب شغل تم خلقه بواسطة 140 زبون.

ــل   ــا ميث ــة، م ــات األمان ــن خدم ــم ع ــن رضاه ــروا ع ــا ع 3484 زبون

ــة. ــن العين %99 م
نسبة رضا الزبناء



ــة  ــة واإلداري ــدرات الريادي ــن الق ــات لتحس ــر تكوين ــة توف ــل األمان تواص

ــيا يف  ــا اساس ــز 58.552 تكوين ــا يناه ــا م ــدم وكاؤن ــد ق ــتفيدين. وق للمس

ــن  ــتفادوا م ــام اس ــروض ك ــح الق ــل من ــاء قب ــدة الزبن ــة لفائ ــة املالي الربي

ــم . ــب أوضاعه ــا يناس ــب م ــة حس ــات فردي ــح وتوجيه نصائ

بفضــل رشاكاتهــا املختلفــة، متكنــت األمانــة مــن توســيع برامجهــا التكوينيــة 

والتــي تتمحــور حــول: الربيــة املاليــة، وتطويــر املقاولــة، والتنميــة البرية، 

وتكوينــات مهنيــة وتقنيــات البيــع. وقــد تــم تنظيــم هــذه الــدورات 

ــب  ــام حس ــة أي ــوم إىل أربع ــن ي ــراوح م ــرات ت ــدى ف ــى م ــة ع التكويني

ــا. املوضــوع، اســتفاد منهــا أكــر مــن 2133 زبون

مــن أجــل تعزيــز تطويــر املقاولــة واإلدمــاج املــايل للشــباب، وقعــت األمانــة 

مــع مؤسســة »صلتــك« القطريــة عــى اتفاقيــة تهــدف إىل تطويــر مجموعة 

ــريب  ــباب املغ ــا للش ــة أساس ــة املخصص ــر املالي ــة وغ ــات املالي ــن الخدم م

املراوحــة أعامرهــم بــن 18-35 .

ــا  ــة لتعــزز التزاماتن ــة املالي ــة للربي ــا مــع املؤسســة املغربي جــاءت رشاكتن

ــج شــامل  ــن خــال برنام ــا م ــدرات التســيرية لزبناءن ــم الق ــة ودع مبرافق

حــول الربيــة املاليــة،  والــذي تــم تنفيــذه أغلبــه مــن قبــل هيئــة املدربــن 

ــة. الداخليــن لألمان

ــة  ــة إنعــاش الربي ــا مــع جمعي كــام متكنــت املؤسســة مــن خــال رشاكته

والتكويــن بالخــارج مــن الحفــاظ عــى الجهــود املبذولــة لدعــم اســتقالية 

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

ــف  ــة، عــى تحســن توظي ــع مؤسســة الشــباب الدولي ــة م وتعمــل  األمان

الشــباب مــن خــال برنامــج تكوينــي حــول ريــادة األعــامل والربيــة املاليــة 

ــة  ــن يف املناطــق القروي ــد مــن صغــار املقاول ــذي ســاعد يف دعــم العدي ال

بجهــة آســفي.

ــة  ــرى التضامني ــروض الصغ ــم الق ــادس لدع ــد الس ــز محم ــاح مرك ــد أت وق

لزبنــاء األمانــة فرصــة حظــور دورات تكوينيــة يف إطــار اللقــاءات الجهويــة  

للمقاولــن الصغــار. 

تهتــم األمانــة اهتاممــا دامئــا بأدائهــا املــزدوج وتطويــر أدوات رصد وتحســن 

تأثــر القــروض الصغــرى عــى زبناءهــا، مــام يــؤدي إىل: التدريــب، وتقييــم 

منتجــات الزبنــاء، ودعــم تســويق منتجاتهــم.

الخدمات غ�ي المالية

المرافقةو

التدريب
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دعم التسويق

تؤكــد األمانــة مــن خــال خدمــة دعــم التســويق لفائــدة زبناءهــا، مــن أصحــاب املشــاريع الصغــرى، إلتزامهــا اإلجتامعــي لفائدتهــم مــن 

خــال توســيع نطــاق خدماتهــا غــر املاليــة، بهــدف منحهــم فرصــة للتعريــف مبنتجاتهــم وخدماتهــم وزيــادة مبيعاتهــم.

ــام تجاريــة لزبناءهــا يف جميــع فروعهــا، وأيضــا مــن خــال تســهيل مشــاركتهم يف مختلــف املعــارض  يتجــى ذلــك مــن خــال تنظيــم أي

ــا رشكاؤهــا : ــي ينظمه ــة الت ــة واملعــارض املتنقل ــاءات الجهوي واللق

ــن النســاء  ــد م ــم العدي ــن أجــل تكري ــا، م ــع زبناءه ــرأة م ــي للم ــوم العامل ــن، بالي ــا الثاث ــة يف فروعه ــت األمان ــا، احتفل كعادته

املُقــاوالت املتميــزات اللــوايت يســاهمن يف تطويــر ريــادة األعــامل النســائية عــى املســتوى الوطنــي. شــارك يف هــذه املناســبة مــا ال 

يقــل عــن 850 ُمقاولــة ومتــت مكافــأة 300 منهــم.

لإلشارة فقد أصبح هذا الحدث السنوي تقليًدا يعزز تبادل األفكار والخرات بن جميع املشاركن.

مبناسبة تنظيم املتجر التضامني  »من أجلك«  الذي نظمته جمعية إنعاش الربية والتكوين بالخارج  يف

8 ديســمر 2018 براكة مع املدرســة البلجيكية، متت دعوة العديد من زبناء املؤسســةالذين

تنوعــت أنشــطتهم مــن صناعات يدوية وديكــور ومنتجات مجالية للمشــاركة يف هذا اللقاء من

أجل عرض منتجاتهم، والتعريف مبهاراتهم وكذا خلق رشاكات تجارية جديدة. زار املعرض ما يفوق

700 شخص.

تحــت شــعار: االدمــاج املــايل والتطويــر املقــاواليت للشــباب، تــم إطــاق األيــام املفتوحــة، التــي نظمتهــا األمانــة للتمويــل األصغــر 

و«صلتــك« يف مدينــة  إنــزكان، مــن 23 إىل 29 يوليــوز 2018.

عــى امتــداد أســبوع كامــل، شــكلت هــذه األيــام فرصــة حقيقيــة لتبــادل املعرفــة وتنميــة األثــر اإليجــايب لــدى الزبنــاء، وتعزيــز الريــادة 

وإشــعاع مؤسســتنا، كــام فتحــت املجــال للقاء الشــباب مــن املقاولــن الصغار 

لتحديــد احتياجاتهــم بدقــة مــن حيــث التمويــل واملواكبة.

متيــز الرنامــج الــذي تــم اختيــاره لهــذا الحــدث بالتنــوع  وبغنــى املحتوى، 

جمع: إذ 

• عرض املنتجات ودعم والتسويق.

• أوراش تكوينية: مهنية، تكوينات متعددة وتربية مالية؛

• النسخة الثانية من جوائز األمانة.

• قُرعة للفوز 

• أنشطة مختلفة للصغار والكبار.

ــر  ــى 1800 م ــد ع ــاحة تزي ــى مس ــخة األوىل ع ــذه النس ــم ه ــم تنظي ت

ــن املناطــق  ــر وم ــن أكادي ــر م ــاق عددهــم 7000 زائ ــذي ف ــزوار وال ــر لل ــق كب ــزت بتدف ــا، ومتي ــا عارًض ــع، وضــم 120 زبون مرب

ــاورة. املج

تحــت شــعار »الخدمــات اللوجســتية واألســواق الزراعيــة«، ســلط املعــرض الــدويل للفاحــة باملغــرب، يف نســخته الثالثــة عــرة 

التــي عقــدت يف الفــرة مــن 24 إىل 28 أبريــل 2018 يف مكنــاس، الضــوء عــى العديــد مــن األقطــاب والقطاعــات ضمنهــم قطــب 

ــورة  ــت وزاك ــاس وشفشــاون وبرشــيد وتارودان ــاء مؤسســتنا، مــن مــدن مكن ــاء فرصــة لزبن ــة. شــكل هــذا اللق املنتجــات املجالي

وأكاديــر لعــرض منتجاتهــم وترويجهــا.

اليوم العالمي للمرأة ويوم الزبون

ي »من أجلك«
المتجر التضام�ن

أيام الأبواب المفتوحة بإنزكان

المعرض الدولي للفالحة بالمغرب
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معــرض رمضــان التجــاري هــو فضــاء مخصــص لاســتهاك والرفيــه 

للــزوار ومنصــة تجاريــة حقيقيــة للمشــاركن.

شــارك يف هــذا اللقــاء، 8 زبنــاء مــن املؤسســة حيــث متكنــوا بفضــل 

ــذا  ــة وك ــات متنوع ــى ثقاف ــن االطــاع ع ــاري م ــاء التج ــذا اللق ه

ــد مــن املقاولــن الصغــار مــن  ــة للعدي التعــرف عــى مهــارات فني

جنســيات مختلفــة وربــط عاقــات تجاريــة جديــدة.

اســتفاد العديــد مــن املقاولــن الصغــار مــن املنطقــة الشــاملية مــن 

لقــاء جهــوي نظمــه رشيكنــا مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض 

الصغــرى التضامنيــة، يف الفــرة مــن 2 إىل 6 غشــت 2018 مبدينــة 

العرائــش. شــكلت هــذه املبــادرة لزبنــاء األمانــة للتمويل األصغــر فرصة 

للتعريــف بأنفســهم، لعــرض منتجاتهــم ، وأيًضــا لحضــور دورات تكوينية 

يف مجــال الربيــة املاليــة وتعزيــز مهاراتهــم يف التســير والتســويق.

معرض رمضان التجاري 2018

ي 2018 
المعرض القتصادي والجتماعي والتضام�ن

ن الصغار  اللقاءات الجهوية للمقاول�ي

تحــت شــعار: »االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي، تحــدي مســتقبي مــن أجــل 

تنميــة اقتصاديــة مســتدامة« ، شــاركت األمانــة للتمويــل األصغــر يف النســخة 

ــذي  ــي وال ــي والتضامن ــي لاقتصــاد االجتامع ــرض الوطن ــن املع ــابعة م الس

ــر. ــة أكادي ــم يف الفــرة مــن 9 إىل 18 نوفمــر 2018 ، مبدين نُظ

تــم تنظيــم هــذا امللتقى تحــت الرعاية الســامية لصاحــب الجالــة امللك محمد 

الســادس وتحــت إرشاف وزارة الســياحة و النقــل الجــوي والصناعــة التقليديــة 

واالقتصــاد االجتامعــي، وقــد شــارك فيــه أزيــد مــن 600 تعاونيــة وطنيــة و40 

ــد  ــدا، وق ــس وإســبانيا والســنغال وكن ــكا وفرنســا وتون عــارض دويل مــن بلجي

متــت إقامتــه عــى مســاحة قدرهــا 12.000 مــر مربــع وعــرف قــدوم مــا يناهــز 

ــر. 200000 زائ

اســتفاد مــن هــذا الحــدث 44 مــن زبنــاء األمانــة حيــث عرضــوا مجموعــة متنوعــة مــن املنتجــات: منتجــات محليــة، أشــغال الطــرز 

والخياطــة التقليديــة والديكــور، كــام اســتفادوا مــن برنامــج تكوينــي غنــي ومتنــوع يتكــون مــن:

       • أوراش تكوينية حول: الحكامة واألمن الصحي، تعزيز القدرات وريادة الفاعلن يف مجال االقتصاد االجتامعي والتضامني

      • أنشــطة ثقافيــة ومؤمتــرات موضوعاتيــة يُنشــطها خــراء ومتخصصــون يف االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي مــن املغــرب والــدول 

املشــاركة يذكــر أن هــذا الحــدث الســنوي هــو فضــاء:

                     لرويج وتسويق منتجات التعاونيات والجمعيات العارضة

                     لتكوين الراكات والتنسيق بن مختلف الفاعلن يف مجال تعزيز وإشعاع اإلقتصاد اإلجتامعي والتضامني

                       تبادل املامرسات الجيدة لتحسن عمليات دعم ومواكبة األنشطة االقتصادية واالجتامعية التي تخلقاملوارد

وتنمي التوظيف الذايت.
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ن الزبناء تـثم�ي
ــة  ــات املؤسســة التــي تعمــل عــى تقديــم طلباتهــم إىل مختلــف املســابقات الوطني ــاء أحــد أولوي يعتــر تثمــن الزبن

ــن  ــن ُحس ــوا ع ــن برهن ــرى الذي ــاريع الصغ ــاب املش ــى أصح ــوء ع ــليط الض ــو تس ــك ه ــن ذل ــرض م ــة. الغ والدولي

ــى: ــم ع ــل تصميمه ــم بفض ــزوا يف مجاالته ــن متي ــة والذي ــرى املُقرض ــروض الصغ ــف الق ــتخدامهم ملختل اس

تطوير أنشطتهم املدرة للدخل  

تحسن وضعهم االقتصادي  

مامرسة أنشطة تحرم البيئة  

تحسن قدرتهم عى االندماج يف بيئتهم االجتامعية واالقتصادية  

وعليــه، تلقــى 16 شــابا مــن حامــي املشــاريع، مــن زبنــاء مؤسســتنا، مســاعدات ماليــة ُمنحــت لهــم مــن خــال برنامــج 

مؤسســة صنــدوق اإليــداع و التدبــر الــذي أُعــّدْ براكــة مــع مركــز محمد الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنية، 

كــام اســتفاد الفائــزون مــن دورة تكوينيــة منحهــا  مركــز محمــد الســادس.

تجدر اإلشارة إىل أن 09 من زبناء األمانة فازوا بالجائزة الوطنية للمقاولن الصغار يف نسختها السابعة
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شبكة التوزيع

ية المـوارد الب�ش

الموارد والوسائل

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

ارتفع عدد الوكاالت من 643 سنة 2017 إىل 646 عند نهاية 2018 ، أي بزيادة طفيفة قدرها 0.5%

عرفت شبكة التوزيع توسعا طفيفا سنة 2018 ، حيث حافظت عى نسبة توازن إنتشارها بن املجالن الحرضي والقروي.

انخفــض العــدد الــكي للمســتخدمن بشــكل طفيــف ســنة 2018، بنحــو %0.1، مقارنــة بســنة 2017، إذ بلغــت نســبة النســاء %51، يف حــن 

بلغــت %33 يف التأطــر واملناصــب العليــا.

2018 2017 2016 2015 2014

646 643 606 593 577 مجموع الشبكة 

301 299 283 279 276 املجال القروي 

259 258 237 228 215 املجال الحرضي

86 86 86 86 86 الوحدات املتنقلة

2018 2017 2016 2015 2014

2 459 2 463 2 378 2 306 2 238 العدد االجاميل 

92% 92% 92% 93% 92% نسبة الشبكة

8% 8% 7,5% 7% 8% نسبة املقر اإلجتامعي

51% 50% 51% 51% 50%
النســبة املئويــة للنســاء يف العــدد 

االجــاميل للمســتخدمني

33% 33% 32% 31% 42%
النســبة املئويــة للنســاء يف التأطــري 

ــب العليا واملناص

ن العدد الإجمالي للمستخدم�ي
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أكثر من عشر سنوات الرجال

تكوين وتعزيز الكفاءات

ن ام و ولء المستخدم�ي ن ال�ت

ن ومعدل مغادرتهم تطور دوران المستخدم�ي

هرم الأقدمية : 2018 ن : 2571 إجمالي المستخدم�ي

تعتر عملية التكوين مكونًا رئيسيًا يف إسراتيجية األمانة لتنمية مواردها البرية، فقد استفاد مستخدموها سنة 2018، 

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

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

2018 اإلنجازات

23 عدد املستفيدين من تكوين ُمتّوج بدبلوم

3 261 عدد املستفيدين من التكوين املستمر والندوات التكوينية

4 592 عدد أيام التكوين / عدد املستفيدين

9,2 متوسط أيام التكوين لكل مستفيد

213 تدريب الوافدين الجدد

1 953 عدد أيام التكوين / عدد املستفيدين

بلغــت نســبة املســتخدمن يف املؤسســة يف 2019 والذيــن تجــاوزوا 10 ســنوات مــن األقدميــة %48 . يف حــن، بلغــت نســبة األقدميــة التــي ال 

تزيــد عــن ســنتن نســبة %18 مــن إجــاميل املســتخدمن.

ارتفعــت نســبة دوران املســتخدمن يف 2018 مقارنــة بالســنة املاضيــة، لكــن رغــم ذلــك تبقــى نســبة مقبولــة اعتبــارا للمعايــر املســتخدمة يف 

ســوق العمــل.

10,88% 9,72%

10,70% 7,36%

7,38% 5,59%

7,66% 6,03%

10,56% 6,90%

2018
2017
2016
2015
2014

نسبة دوران املستخدمنينسبة املغادرة
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الدراسة الرقمية

افية مسار الح�ت

دارة والقيادة والتنمية الذاتية لفائدة المدراء ي الإ
تكوين خاص �ن

أصبحت الدراسة الرقمية، منذ إطاقها سنة 2016 من قبل جامعة األمانة أداة 

أساسية لدعم اسراتيجية وتطوير مؤسستنا.بهدف تحسن مهارات املستخدمن 

عر مسارات تم تكييفها حسب كل فئة ومواكبة شخصية. هذا النهج التعليمي 

يسمح بـ :

• تعزيز ولوجية الجميع للتدريب بجودة ومرونة 

• تلبية االحتياجات امللحة للمستخدمن يف مجال التدريب

• تشجيع االبتكار يف مجال اكتساب املهارات

بعد نجاح املوقعن التجريبين اللذين تم إطاقهام سنتي 2016 و 2017، طرحت جامعة األمانة ثاين برامجها التعليمية 

عن بعد يف 2018 لفائدة 645 مستخدما عر منصتها »األمانة للتعليم الرقمي«. يتكون هذا الرنامج من مسارات فئوية 

للمستخدمن تتضمن وحدات تعليمية منوذجية تهم املهارات اإلدارية واملواهب الشخصية، إضافة لوحدات أخرى 

اختيارية لكافة املستخدمن.

تجدر اإلشارة إىل أن %87 من املسجلن تابعوا مسارهم وأن %47 منهم متكنوا من إكامله.

تم طرح العديد من الرامج خال 2018، لتعزيز رفع الكفاءات وتسير املسار املهني للمستخدمن، من خال:

• إقامة دورات تدريبية داخلية خاصة برؤساء الوكاالت والوكاء متعددي اإلختصاصات 

• إعادة تصميم الرنامج التدريبي للمستخدمن الجدد يف فئة وكاء متعددي االختصاصات مع مقاربة منهجية

مبناسبة وضع الرنامج التكويني لسنة 2019، أعدت اإلدارة العامة دورة للتسير العمليايت لصالح تأطر القرب لفرق 

امليدان وذلك لتمكن مؤطري القرب من تسير أفضل لـ :

• األنشطة داخل الوكاالت

• الفرق التابعة لهم ومواكبتهم يف إنجاح مهامهم وتحقيق األهداف املسطرة لهم

تم تقديم تكوينات يف فن التسير والريادة والتنمية الذاتية لجميع املدراء، كان الهدف منها هو االستفادة من كفاءات 

املستخدمن  وتعزيز روح االنتامء ومتاسك الرأسامل البري.
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نظام المعلومات و إعادة هندسة العمليات
شهادة إيزو 9001  نسخة 2015

تطبيق نظام إدارة الجودة

صيانة نظام إدارة الجودة

حصلت األمانة للتمويل األصغر يف يونيو 2018 ، عى شهادة شهادة إيزو 9001  نسخة 

2015 لنظام إدارة الجودة الخاص بها الصادر عن مكتب فريتاس Veritas.وبذلك أصبحت 

األمانة للتمويل األصغر أول مؤسسة للتمويل األصغر يف املغرب تستجيب ملتطلبات ملعاير 

إيزو الدولية. جاءت هذه الشهادة لتؤكد عى سياسة الجودة الخاصة بها واملبنية عى  متيز 

خدماتها يف رأي زبنائها ودرجة رضاهم.

يهدف الحفاظ عى نظام إدارة الجودة إىل ضامن املتابعة والتحسن املستمر للنظام 

طوال دورة صاحية الشهادة. 

قامت األمانة للتمويل األصغر بوضع برنامج صيانة خاص بنظام إدارة الجودة قائم 

عى أساس:

• عمليات التدقيق للجودة الداخلية )نصف سنوية(.

• مراجعات فصلية للمنهجية.

• مراجعات اإلدارة )نصف سنوية(.

• التدريب وعمليات التحسيس املستمرة.

• التواصل الداخي.

• مجموعات تحسن جودة الخدمة، بقيادة برامج التشغيل.

لإلشارة متتد فرة صاحية شهادة إيزو 9001 نسخة 2015 لـ 3 سنوات ، تخضع خالها األمانة 

لتدقيق سنوي.

قامت األمانة للتمويل األصغر بتطبيق نظام إدارة الجودة اعتامدا عى مقاربة منهجية تهدف إىل تحسن أداء املؤسسة 

إلرضاء األطراف املعنية باستمرار، وذلك من خال العمليات، اآلجال والوسائل األكر نجاعة.

تتكون خرائطية عمليات نظام إدارة الجودة يف األمانة من تسع عمليات:

عملية منح القروض.  .1       

عملية تدبر القروض.  .2       

عملية االسراتيجية و والقيادة.  .3       

عملية املخاطر واملطابقة.  .4       

عملية مراقبة نظام تدبر الجودة.  .5       

عملية تطوير الرأسامل البري.  .6       

عمليات الراء والوسائل العامة.  .7       

عمليات أنظمة املعلومات.  .8       

عملية تنظيم وتدبر املعارف.  .9       

يعطي اعتامد نظام إدارة الجودة نظرة جديدة عى التسلسل والتفاعات بن مختلف العمليات. الغاية هي الوصول إىل 

الهدف املنشود واملتمثل يف ضامن جودة الخدمة وإرضاء الزبون.
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04 03 02 01

اتيجية الرقمية س�ت تنفيذ الإ

• ميكن للعماء الوصول إىل
املعلومات وإدارة كل ما لديهم

املعامات من هواتفهم 
املحمولة )من تطبيق القرض 

إىل سداد(.
• ميكن للعماء الوصول إىل 

مقاطع الفيديو التدريبية 
والتواصل مع عماء األمانة 
اآلخرين عى شبكة مهنية 

داخلية.
• بفضل تجربة ال تضاهى 

ونظام رعاية ، يصبح العماء 
سفراء.

• ميكن للعماء سداد أقساط 
القروض الخاصة بهم عى 
قنوات مختلفة )الشبكات 
الريكة ، محفظة الهاتف 

املحمول ، الفروع ، ...( حتى لو 
تم تنظيم اجتامع فعي بانتظام 

مع مسؤول القروض.
• قامت األمانة بتحسن 

شبكتها يف املناطق األقل كثافة 
باستخدام وسطاء )داخلين 
أو خارجين( ميكنهم توزيع 

عروضهم وفًقا للروط 
املحددة.

• إن رقمنة املستندات ، وتنفيذ 
سر العمل الرقمي ، وتطبيق 

إدارة عاقات العماء عى أساس 
بيانات موثوقة ، مّكنت من 

تحسن عمليات األمانة وتقليل 
تكاليف التشغيل.

• متيز األمانة عن منافسيها 
بفضل ثقافة االبتكار التي متكنها 
من تطوير خدمات مبتكرة و / 
أو تكوين رشاكات مع الجهات 

الفاعلة التي متكنها من أداء 
مهمتها.

 • ميكن لوكاء االئتامن 
العمل عى هذه الخطوة: 

فهم يتلقون تخطيطًا للتنقيب 
عنهم يتم التحقق من صحته 

عى هواتفهم املحمولة ، 
وميكنهم إدخال املعلومات 
الازمة للحصول عى قرض 

من معداتهم املحمولة وعمل 
تسجيل مبارش لعمائهم.

• سيتم ترقيم ملفات العماء 
وإدارتها عر اإلنرنت.

• ستزيد السعة التجارية 
للشبكة حيث يتم تحرير الوكاء 

جزئيًا من املهام اإلدارية.

تجربة الزبناء االجتامعية

والرقمية

التوزيع

إىل أقىص حد

مؤسسة مرنة و ثقافة 

اإلبتكار

مسار الوكيل

يف املجال الرقمي

حددت األمانة للتمويل األصغر اسراتيجية رقمية مبتكرة تناسب بيئتها وقيمها.

تركز اسراتيجية األمانة الرقمية عى أربعة مجاالت اسراتيجية:

    1.تجربة الزبناء االجتامعية والرقمية

    2.مسار الوكيل يف املجال الرقمي

    3.توزيع  بأقى حد

    4.مؤسسة مرنة وثقافة االبتكار
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CRM ة استخدام برنامج إدارة العالقة مع الزبناء ارتفاع وت�ي

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

الثابتة وكذا تسي�ي المخزون

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

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

• عمليات الراء

• عملية أدارة األصول.

• عملية تسير املخزون

• عملية تسير امليزانية.
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إعداد موقع أحادي الصفحة 

حملة رقمية عىل وسائل التواصل الجتماعي

ي مجال التواصل الرقمي 
تعزز الأمانة جهودها �ن

خال 2018، انتقلت املؤسسة من »صفحة هبوط« إىل 

»موقع ُمصّغر« أُحادي الصفحة ُموجه للتحاور. الهدف 

من ذلك هو تسليط األضواء عى بعض جوانب الريادة 

وإنجازات املؤسسة التي تضمن توجيها جيدا ومتنح ثقة أكر 

للزبناء املُحتملن. كل هذا يف صفحة واحدة وفريدة سهلة 

وأكر ماَءمة للمستخدم. 

من بن العنارص التي ميكن إيجادها يف هذه الصفحة ما يي:

•  الفيلم املؤسيس؛

•  استبيان مللء البيانات ملن يرغب يف االستفادة من 
القروض الصغرى؛

•  بعض شهادات املستفيدين؛

• املؤرشات الرئيسية.

• جوائز ومتيزات ...

بعد نجاح حملتها الرقمية األوىل بعنوان »أمني مروعي«، تواصل األمانة للتمويل األصغر الركيز عى التكنولوجيا الرقمية كقناة توزيع 

جديدة ملنتجاتها وخدماتها.

جاءت الحملة الرقمية الثانية لألمانة التي تم إطاقها عى شبكة اإلنرنت والشبكات االجتامعية، لتحقيق األهداف التالية:

زيادة التعريف مبؤسسة األمانة للتمويل األصغر وضامن سمعتها اإللكرونية؛  

استقطاب زبناء جدد  

تعزيز اتصاالتها الرقمية  

اكتساب ود الزبناء من خال إضفاء الطابع الشخيص عى الرسائل وتعزيز التفاعات الفردية.  

االستفادة من نجاح الحملة السابقة التي، جذبت جمهورا يتكون من حوايل 22000 من رواد اإلنرنت.  

التواصل الرقمي
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أحداث السنة
مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر تحصل عىل شهادة إيزو 9001 نسخة 2015

الأمانة للتمويل الأصغر تتشارك مع »صلتك« من أجل تطوير ريادة الأعمال 
ي المغرب

دماج المالي للشباب �ن والإ

رفع سقف القروض الصغرى

بخــرة متتــد لـــ 20 عاًمــا يف خدمــة الشــمول املــايل، وبرأســامل بــري يقــدر بـــ 2500 

مســتخدم والذيــن يســعون يوميًــا مــن أجــل التنميــة االقتصاديــة للمســتفيدين مــن 

األمانــة  عمــدت  إفريقيــا،  وشــامل  األوســط  الــرق  مبنطقــة   وبريادتهــا  خدماتهــا، 

عــى  بالحصــول  إنشــائها،  منــذ  املبذولــة  الجهــود  مواصلــة  عــى  األصغــر  للتمويــل 

شــهادة إيــزو 2015-9001  عــى جميــع أنشــطتها املتعلقــة مبنــح   القــروض الصغــرى. 

باختيارهــا تكييف نظامها التســيري ملتطلبات معيار إيــزو 2015-9001 تنخرط األمانة للتمويل 

األصغــر ضمن اســراتيجية رافعــة ألدائها العمليايت واســتدامتها، وتجدد التزامهــا مبواصلة تعزيز 

وتنســيق جميــع عملياتهــا لخدمة زبنائهــا، وتقديم املنتجــات والخدمات التي تلبــي توقعاتهم.

للتمويــل  األمانــة  حققتهــا  تاريخيــة  محطــة  الشــهادة  هــذه  عــى  الحصــول  يُشــكل 

املــايل. الشــمول  يف  مهمــة  لخدمــة  ريادتهــا  بتعزيــز  لهــا  تســمح  والتــي  األصغــر، 

وقع السيد أحمد غزايل، رئيس األمانة للتمويل األصغر يف 3 أبريل 2018 

بالدوحة ، والسيدة صباح إسامعيل الهيدوس، املديرة العامة ملؤسسة 

صلتك، اتفاقية رشاكة لتطوير مجموعة من الخدمات املالية وغر املالية 

لفائدة الشباب املغاربة املراوحة اعامرهم من 18 إىل 35 سنة.

وهكذا سيبدأ الريكان تعاونهام املتمحور حول : التمويل، التكوين، املرافقة يف إنشاء املقاوالت الصغرى وإنعاش األنشطة 

التي تم إطاقها من ِقبل املقاولن الشباب.

حول مؤسسة صلتك:

هي منظمة دولية خاصة وغر حكومية، تأسست يف قطر سنة 2008 عى يد الشيخة موزة بنت نارص آل مسند، و تعمل 

عى توفر فرص العمل وتوسيع اإلمكانيات االقتصادية للشباب العريب.  تشجع املنظمة عى خلق فرص عمل نطاق واسع، 

وتعزيز روح املقاولة، الشمول املايل وولوج األسواق، وكذا املشاركة والتزام الشباب يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.

تم اعتامد مروع القانون رقم 85.18 املعدل للقانون 18.97 الخاص بالقروض الصغرى من قبل مجلس النواب باإلجامع 

يوم األربعاء، 26 ديسمر 2018.

جاء هذا النص، الذي يجيز رفع سقف التمويل الذي ميكن أن متنحه مؤسسات التمويل األصغر املغربية من 50.000 درهم 

إىل 150.000 درهم، ليسجل مرحلة جديدة ;أكر ماءمة من أي وقت مى: لتطوير القطاع وإضفاء الطابع االحرايف عليه، 

لتعزيز جهود الجهات الفاعلة يف مجال اإلدماج املايل واستكشاف منافذ جديدة كاملقاوالت الصغرة جدا.



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 ٪2.64 مقارنة بشهر دجنر 2017 من 563 مليون درهم إىل 578 

مليون درهم سنة 2018.

يعزى هذا التحسن إىل الزيادة املعتدلة يف النشاط وانخفاض املصاريف املالية بنسبة %12.38 مقارنة بسنة 2017.

بلغت مصاريف التشغيل العامة 366 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها %3,1 مقارنة بسنة 2017. ويعزى هذا النمو 

املتحكم  فيه بشكل أسايس إىل التطور الذي عرفته كلفة املستخدمن، )10,2+ مليون درهم (الناتجة عن زيادة األجور 

ومنح املكافآت االستثنائية. ويرجع ذلك أيًضا إىل زيادة طفيفة يف التكاليف الخارجية )3,3+ مليون درهم (، وهو ما 

يفرس من خال اعتامد األمانة التوقف املؤقت يف برنامج  تغير مقرات  الوكاالت وتطوير الشبكة خال 2018.

بلغ  مؤرش اإلستغال املُعاد ُمعالجته*  %59,79، وهي نسبة تبقى قريبة بالسنة السابقة )%59,60(، والتي تُعدُّ النسبة 

األقل يف القطاع.

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

املستعصية، والتي استقرت يف  93,4 مليون درهم** مقابل 71,9 مليون درهم، ُمسجلة بذلك زيادة بنسبة 30%.

هذه التكلفة قد استنزفت %47,34 من الناتج الحايل مقارنة بـ %41,32  فقط  سنة من قبل. وهي مُتثل %3,69 يف 

الجاري املتوسط الخام للقروض، مقابل %2,92 سنة 2017.

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

بقيمة 34 مليون درهم، مام رفع مبلغ الجاري إىل 200 مليون درهم.

بلغ الناتج الصايف 100,1 مليون درهم، أي مبستوى مامثل تقريبا مقارنة بالسنة املاضية، وذلك رغم االرتفاع املهم يف 

تكلفة املخاطر، اليشء الذي ساعد عى تقوية املركز املايل ملؤسسة األمانة.

* الناتــج الصــايف للقــروض الصغرى املُعــاد معالجته: ضمنها منتجات التنويع و التكاليف العامة )دون املنحة االســتثنائية(.

** املخصصــات املاليــة الصافية املُعاد معالجتها ضمنها الدعم املايل ملؤسســة صلتك
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المنتجات والتكاليف

التكاليف حسب النوعية )ُمعاد معالجتها(

31/12/2018 31/12/2017 القوائم

634 806 627 996 منتجات استغالل القروض الصغرى

56 947 64 989 تكاليف استغالل القروض الصغرى 

577 860 563 006 الناتج الصايف الستغالل القروض الصغرى

38 617 36 655 منتجات استغالل أخرى غري القروض الصغرى

366 374 355 343 تكاليف اإلستغالل العامة

223 621 207 206 مخصصات االحتياطات وفقدان الديون غري املسرتجعة

77 480 65 069 مخصصات االحتياطات واسرتجاع الديون املتهالكة

103 962 102 181 الناتج الجاري

975 1 040 الناتج غري الجاري 

101 144 100 217 الناتج السنوي

31/12/2018 31/12/2017 القوائم

56 668 67 111 تكاليف مالية

248 203 238 031 تكاليف املستخدمني

93 428 71 956 تكاليف تدهور املحفظة

116 829 114 556 تكاليف إدارية

األرقام بآالف الدراهم

األرقام بآالف الدراهم

حسابات الحصيلة
ديون الزبناء

يف بيئة اقتصادية صعبة وتنافسية للغاية، ارتفعت نسبة القروض بشكل معتدل يف 2018. وبالتايل، فقد تحسن جاري الديون الصايف، والذي 

يتكون من أكر من %96 من القروض السليمة، بنسبة %1,60 ليستقر يف مبلغ 2,476 مليون درهم مقابل 2,437 مليون درهم ، السنة املاضية.

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

القروض البنكية
استقر مبلغ الدين املستحق عند 31 ديسمر 2018، يف 1,104 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 ال متثل حصة جاري القروض بفائدة 

متغرة سوى %9 من إجاميل الديون املستحقة.

انخفض متوسط تكلفة التمويات لسنة 2018 بنسبة 26 نقطة ليستقر يف %4,46  مقابل %4,72 سنة 2017.

استفادت األمانة خال سنة 2018، من 6 قروض متوسطة اآلجال بلغ مجموعها 610 ماين درهم ، تم التعاقد عليها لدى التجاري وفا بنك مببلغ 

)200 مليون درهم( ، من البنك املغريب للتجارة الخارجية )150 مليون درهم(، من البنك الشعبي مببلغ )150 مليون درهم(. ومن 3 مانحن 

أجانب )سعر الرف 110 مليون درهم(

من جانبها، واصلت األمانة استخدام رخص السحب عى املكشوف مبرونة والتي تم تجديدها مببلغ إجاميل بلغ 322 مليون درهم.
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الأموال الذاتية

حسابات الحصيلة

النسب الـمالية

31/12/2018 31/12/2017 القوائم
3 016 100 2 679 503 األصول
425 321 125 356 أصول الخزينة 

2 476 558 2 437 603 ديون الزبناء
56 972 47 456 أصول أخرى
57 249 69 088 القيم الثابتة

3 016 100 2 679 503 الخصوم
439 750 262 551 خصوم الخزينة

1 029 138 1 021 108 ديون التمويل
270 451 256 375 ديون أخرى

119 142 أموال ذاتية مامثلة
1 276 642 1 139 326 األموال الذاتية )ُمعاد معالجتها(

101 144 100 217 ضمنها الناتج السنوي

2018 2017 نسب اإلستقاللية
119,27% 119,12% االستقاللية العملياتية
119,26% 118,78% االكتفاء الذايت املايل

نسب تكلفة الوحدة املقرتضة
9,46% 9,28% تكاليف املستخدمني/ الجاري املتوسط
4,61% 4,68% تكاليف إدارية/ الجاري املتوسط
3,69% 2,92%  تكاليف جودة املحفظة / الجاري املتوسط
2,24% 2,72% تكاليف الفائدة / الجاري متوسط

نسبة املردودية
24,39% 24,75% مردودية املحفظة
8,88% 10,19% مردودية األموال الذاتية*
3,35% 3,74% مردودية األصول *

املبلغ بآالف الدرهم

* النسب خارج مخصصات املخاطر العامة

استمر تعزيز األموال الذاتية عند متم دجنر 2018 إذ بلغت 1277 مليون درهم مقابل 1139 مليون درهم عند نهاية 

2017، أي بزيادة قدرها %12.04 مام يضمن للمؤسسة نجاعة مالية لدعم أهداف تنميتها.
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ي الحسابات
رأي مفت�ش
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كاء ال�ش


