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كلمة الرئيس
ــى مســتوى مؤشــراتنا، رغــم المخاطــر  ــن عل ــى نمــو وتحســن ملحوظي ــت ســنة 2017، بالنســبة لمؤسســتنا، ســنة شــاهدة عل كان
المتزايــدة التــي يتســم بهــا القطــاع. فــي الواقــع، وبســبب التأثــر بالجفــاف فــي نهايــة ســنة 2016، تعرضــت األمانــة لزيــادة مســتوى 
الخطــر فــي متنصــف الســنة الماليــة، ممــا أدى إلــى تضخــم حجــم محفظــة القــروض المســتعصية التــي أعيــدت جدولتهــا إلــى مــا 

يقــرب %4,3 مــن القــروض النشــطة، والتــي ،نذكــر بــأن %70 منهــا فــي طــور الســداد. 
وهكــذا، فقــد ســمح لنــا هــذا التجــاوب والتعامــل الســليم مــع مختلــف الظــروف المتقلبــة للزبنــاء بتســجيل انخفــاض فــي االعتمــادات 

الصافية/ناتــج القــروض الصغــرى بنســبة %12,5 مقابــل %13,1 عنــد  نهايــة ســنة 2016.
ــث تجــاوزت  ــة بنســبة %15.8+ حي ــا الذاتي ــع أموالن ــي رف ــا، ف ســاهم تحســين هــذه النســبة، مــع نمــو الجــاري بنســبة ٪7 تقريب
مليــار درهــم )1،1139.4 مليــون درهــم( بنهايــة 2017، أي مــا يعــادل %97 مــن الديــون المســتحقة، وتعزيــز القاعــدة الماليــة 
لمؤسســتنا، ومنحهــا مرونــة أكبــر. وخــالل هــذه الســنة، أحدثــت األمانــة 37 وكالــة وأعــادت انتشــار حوالــي 64 وكالــة أخــرى. كمــا 
تــم تزويــد 270 61 زبــون بحســابات مصرفيــة شــمولية ليصــل عــدد أصحــاب المقــاوالت الصغــرى الذيــن يتوفــرون علــى حســاب 
مصرفــي إلــى مــا يقــرب 000 159 مقــاول. وأخيــرا، اســتفاد 1.31 مليــون منخــرط مــن التأميــن الصحــي تيســير األمانــة، مــع 
معالجــة أكثــر مــن 10 160  حالــة صحيــة بعــد الكــوارث عبــر المنصــة مقابــل 14603 حالــة ســنة 2016،  وهكــذا فــإن نظــام 

التاميــن االصغــر أثبــت فعاليتــه أكثــر فأكثــر.
ــة  ــك  شــبكة ســنابل العربي ــات القــروض الصغــرى وكذل ــة لجمعي ــة الوطني ــي رئاســة الفيدرالي كمــا حظيــت مؤسســتنا بشــرف تول
ــي  ــل نقطــة تحــول ف ــدة المنوطــة بمؤسســتنا تمث ــى المســؤوليات المتزاي ــة إل ــدة، باإلضاف ــف الجدي ــل األصغــر. هــذه الوظائ للتموي

ــدة. ــادل ومشــاطرة الممارســات الجي ــا لتب ــح أيضــا آفاق ــا، وتفت ــخ قطاعن تاري
ــم المســتمر بالهــدف  ــة وحماســهم والتزامه ــى جهودهــم التطوعي ــس اإلدارة عل ــام، أود أن أتوجــه بالشــكر ألعضــاء مجل ــي الخت ف
ــى جهودهــم وإحساســهم بالواجــب ومثابرتهــم  ــن فــي مؤسســتنا عل ــع األطــر والموظفي االجتماعــي لمؤسســتنا. وأشــكر أيضــا جمي

ــا.  ــي واالجتماعــي للشــرائح الهشــة اقتصادي ــق اإلدمــاج المال وعملهــم الجــدي مــن أجــل تحقي

أمحد غزالي
رئيس جملس اإلدارة



5



 التقرير الســنوي62017

تقديم
صغــر أل ا يــل  للتمو نــة  ما أل ا

يــف تعر
األمانــة للتمويــل األصغــر هــي مؤسســة ينظمهــا ظهيــر 15 نونبــر 1958 والقانونيــن 98/18 و03/58 المتعلقيــن بممارســة نشــاط 
القــروض الصغــرى. أنشــئت المؤسســة فــي 13 فبرايــر 1997، و تــم اعتمادهــا كجمعيــة لمنــح القــروض الصغــرى مــن قبــل وزارة 

الماليــة فــي 31 مــارس ســنة 2000.
تقــدم مؤسســة األمانــة للتمويــل األصغــر خدماتهــا عبــر شــبكة توزيــع غطــت عنــد متــم ســنة 2017، 643 وكالــة تتــوزع كالتالــي: 
258 وكالــة فــي المجــال الحضــري وشــبه الحضــري و299 وكالــة فــي المجــال القروي ضمنهــا 86 وكالــة متنقلــة لخدمــة المناطــق 

القرويــة النائيــة.
لمهمــة ا

تتمثــل مهمــة األمانــة للتمويــل األصغــر فــي  المســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي بلدنــا عبــر اإلدمــاج المالــي للفئــات 
المســتبعدة مــن النظــام المالــي التقليــدي.

يــة ؤ لر ا
تتوخــى رؤيــة مؤسســة األمانــة للتمويــل األصغــر فــي أن تكــون مؤسســة مرجعيــة فــي مجــال التمويــل األصغــر، ُمفظلــة مــن قبــل 

زبنائهــا، تقــدم خدمــات متنوعــة ومبتكــرة ألكبــر عــدد مــن المســتفيدين، وذات نجاعــة ماليــة وأثــر اجتماعــي قــوي.
لقيــم ا

تنقسم قيم األمانة للتمويل األصغر إلى أربع فئات:
القيم األساسية: النزاهة  والشفافية و المسؤولية

قيم التقدم: الرغبة في المثابرة والنجاح, والصرامة, وااللتزام و اإليثار.
القيم المهنية: األداء وروح االبتكار
القيم المشتركة: االنتماء واإلنصاف
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بإيعــاز  األمانــة  مؤسســة  إنشــاء 
مــن الســلطات العموميــة ومشــاركة 
مســارات  ذات  بــارزة  شــخصيات 

عــة متنو
لمنــح  كمؤسســة  األمانــة  اعتمــاد 

الصغــرى القــروض 

إطالق القروض الفردية

المعلومــات  نظــام  تصميــم  إعــادة 
الخــاص بالمؤسســة والهيــكل التنظيمــي 

إطالق مشروع أفق 2015

تصنيــف األمانــة  مــن بيــن أفضــل 
بالمغــرب الُمشــغلين 

اتفاقيــة األطــر وإطــالق مشــروع أفــق 
2018

إطــالق منتوجيــن جديديــن: تحويــل 
األمــوال والتأميــن األصغــر

تبني هوية بصرية جديدة

تغيير المقر االجتماعي

االستقالل المالي والتدبيري

رئيســا  غزالــي  أحمــد  الســيد  تعييــن 
ــروض  ــات الق ــة لجمعي ــة الوطني للفيدرالي

الصغــرى
ــا  ــقرون رئيس ــف بنش ــيد يوس ــن الس تعيي

ــنابل ــبكة س لش

1997

تاريخ المؤسسة
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الحكامة
يســتند هيــكل الحكامــة لمؤسســة األمانــة للتمويــل األصغــر علــى الفصــل بيــن الهيئــة اإلداريــة وهيئــة التدبيــر وفقــا ألفضل الممارســات 

وتنظيــم مؤسســات القروض.
ــات  ــة بالتوجه ــرارات المتعلق ــع الق ــي جمي ــث ف ــي الب ــية ف ــه الرئيس ــل مهمت ــوا  وتتمث ــن 20 عض ــا م ــس اإلدارة حالي ــون مجل يتك
اإلســتراتيجية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والماليــة أو التكنولوجيــة للمؤسســة ويســهر علــى حســن تنفيذهــا مــن خــال اإلدارة العامــة 

ــذي. ــب التنفي ــة المكت الخاضعــة لرقاب
ــق  ــات التدقي ــر بإجــراء علمي ــه األم ــد للمؤسســة،  إذ يرجــع الي ــير الجي ــة للس ــات الازم ــع الصاحي ــذي بجمي ــب التنفي ــع المكت يتمت

ــتراتيجية. ــه اإلس ــذ توجهات ــرارات وتنفي ــاذ الق ــى اتخ ــاعدته عل ــس اإلدارة  ومس ــغال مجل ــر أش وتحضي
 تُعتبــر اللجــان المتخصصــة، هيئــات حكامــة تخضــع لســلطة مجلــس اإلدارة، والــذي تقــدم لــه تقاريــر أعمالهــا وتوصياتهــا. وتتمثــل 

مهمــة هــذه اللجــان فــي مواكبــة وتســهيل ممارســة مجلــس اإلدارة لنشــاطه وحكامتــه العامــة.
تتولــى لجنــة المــوارد البشــرية علــى وجــه الخصــوص مهمــة اإلشــراف علــى تنظيــم وتدبيــر المــوارد البشــرية داخــل المؤسســة وذلــك 
ــن،  ــات، خطــط التكوي ــذي ومجلــس اإلدارة بشــأن وضــع  المســتخدمين، التوظيف ــإدارة والمكتــب التنفي ــم المشــورة ل بدراســة وتقدي

خطــط التنميــة وتطــور المؤسســة..
تســهر لجنــة التدقيــق علــى مراقبــة وتقييــم تنفيــذ نظــام المراقبــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وتنفيــذ نشــاط التدقيــق. وتســاهم بشــكل فعــال 

فــي إعــداد القــرارات اإلســتراتيجية لمجلــس اإلدارة وممارســة واجباتــه الرقابية. 
تضطلــع اللجنــة بمهمتهــا مــن خــال ضمــان تأديــة هيئــات وآليــات اإلدارة الداخليــة والخارجيــة لعملهــا بشــكل طبيعــي ومــدى توفرهــا 

علــى المهــارات والكفــاءات والوســائل الازمــة لضمــان  التدبيــر األمثــل للمؤسســة.
تفحــص لجنــة اإلســتراتيجية والمنفعــة االجتماعيــة التوجهــات اإلســتراتيجية الرئيســية  للمؤسســة وتُبــدي رأيهــا فيهــا، الســيما  المرجــع 
ــي أو  ــي والداخل ــو الخارج ــاريع النم ــراكات، مش ــات والش ــتراتيجية ، التحالف ــات اإلس ــة، االتفاقي ــة التجاري ــتراتيجي والسياس اإلس

مقترحــات التفويــت التــي تســتوجب الترخيــص مــن مجلــس اإلدارة ، وكذلــك تأثيــر المؤسســة  فــي محيطهــا.

مــة   لحكا ا ة  جهــز أ
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مــة   لحكا ا ة  جهــز أ

السيد ادريس جطو

ي فخــر ئيــس  ر
وزيــر أول ســابق ورئيس مجلس

الحسابات

السيد أحمد غزالي

ئيــس لر ا
عضــو المجلس األعلــى  للقضاء 

ورئيس ســابق للهيئــة العليا 
لالتصال الســمعي البصري، 

وأســتاذ  ممتــاز بالتعليــم العالي

السيدة ماريا تيريزا ديالمي 

نائبــة الرئيــس، عضــو بلجنة الموارد 
البشــرية، رئيســة تحرير جريدة 

»ليكونوميســت«

السيد مراد حمايت

ــن الصندوق-رئيس لجنة  أمي
الموارد البشــرية ومستشار

السيدة مريم عثماني

رئيســة لجنة اإلســتراتيجية 
والمنفعــة االجتماعية، رئيســة 

مؤسسة، وناشــطة جمعوية

السيدة مونية بوستة

عضــو في لجنة اإلســتراتجية 
والمنفعــة االجتماعيــة، كاتبة 
الدولة لدى  وزير الشــؤون 
الخارجيــة والتعاون الدولي

السيد محمد سدراتي

عضو لجنة اإلستراتيجية والمنفعة 
االجتماعية ورئيس الجمعية 
الوطنية للمنتجات الحيوانية

كاثرين بيلين شولتز

عضو مجلس اإلدارة
SIDI و ممثلة مؤسسة 

محمد قباج

عضو مجلس اإلدارة
الميدان الصناعي، وزير سابق 

ومستشار سابق لصاحب 
الجاللة

ملك بنشقرون

عضــو لجنة الموارد 
البشــرية، مكلفــة ببرنامج 

 IPEC لدى 

السيد محمد اللطيفي

عضو لجنة اإلستراتيجية 
والمنفعة االجتماعية ورئيس 

الجمعية الوطنية لتجار المواد 
الغذائية بالجملة والتقسيط

السيدة خديجة البكري

عضــو مجلس اإلدارة 
ورئيســة مؤسسة

السيد أحمد أبوح

عضــو مجلس اإلدارة
تجار

السيد محمد فوزي 
مورجي

عضــو لجنة التدقيق، أســتاذ 
التعليــم العالي

السيد فؤاد بنصديق

عضو لجنة اإلستراتيجية 
والمنفعة االجتماعية- مدير 

VIGEO MAROC

السيد مصطفى بوجراد

عضــو مجلس اإلدارة ومدير 
مكتب استشــارات، 

السيد عبد الرحمن زاهي 

عضــو لجنة اإلســتراتيجية 
والمنفعــة االجتماعيــة، وكاتب 

عام لمؤسســة الحســن الثاني 
للمغاربــة المقيميــن بالخارج

السيد يونس السالوي

األمين العام وعضو لجنة 
التدقيق

المدير العام للمدرسة الفرنسية 

الدولية

السيد بوسلهام هيلية

عضو مجلس اإلدارة
وأمين عام سابق بوزارة التجارة 

والصناعة والتكنولوجيات الحديثة 
ومستشار

السيد التهامي الغرفي

نائــب الرئيــس، رئيس لجنــة التدقيق، 
رئيــس ومدير عام للمدرســة العليا 

)ESCA(للتسيير

لجنــة اإلســتراتيجية والمنفعــة االجتماعية لجنة الموارد البشــريةلجنــة التدقيق
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الهيكل التنظيمي 
ي كــز لمر ا لتنظيمــي  ا لهيــكل  ا

ة ر ا د إل ا مجلــس 

المكتب التنفيذيلجنة التدقيق

اللجنة التنفيذية

الحكامة

المخاطر مراقبة التسيير والتخطيط
اإلستراتيجي التفتيش والمراقبة الدائمة الجهات

قطب االستغالل

اإلنتاج ودعم الشبكة

التحصيل

الجهات

صــل ا لتو ا

 الشؤون القانونية
و المطابقة

التنظيم والمساعدة على
إنجاز المشاريع

الوسائل العامة

المحاسبة

المالية

قطب المالية

الرأس مال البشري

نظم المعلومات

قطب الموارد والوسائل

التدقيق الداخلي

اإلدارة العامة

لجنة اإلستراتيجيةلجنة الموارد البشرية
 و المنفعة العامة

أجهزة الحكامة

اإلدارة
األقطاب
الخدمات
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السيد هشام طالب
مديــر قطب الموارد

والوسائل

السيد يوسف بنشقرون
العام المدير 

السيد بديع الحيرش
مدير قطب اإلســتغالل

يــة لتنفيد ا للجنــة  ا

م قســا أل ا لو  و مســؤ

ن يــو لجهو ا ن  و يــر لمد ا

السيدة فاطمة الزهراء 
الزعيم إدريسي

إنتاج ودعم الشــبكة

السيدة إيمان أگوجيل

التدقيــق الداخلي

السيد عبد المولى الصالحي

سبة لمحا ا

م ــا هش ــيد  الس
بهيــج

يــس ر د ا لســيد  ا
ن ــا ن فر

ل ــا كم ــيد  لس ا
يســي ر د إ

ن عثمــا لســيد  ا
ــي ت ر جو

ــس ن يو ــيد  لس ا
ي غيــر د و

محمــد لســيد  ا
يســت د تا

محمــد لســيد  ا
بكــر بو

محمــد لســيد  ا
لحســيب ن  و بنشــقر

السيد عمر الصقلي

تحصيــل الديون

السيد المهدي هواشي

الوســائل العامة

السيد عبد هللا أخياط

أنظمــة المعلومات

السيدة نصيرة فوفانا

الدراســات والتسويق

السيد المصطفى شهاب الدين

لية لما ا

لسيدة حنان البوهاشيمي

التنظيــم و المســاعدة على إنجاز 
المشاريع

السيد عثمان الشبيهي

الموارد البشــرية

ط ــا ب لر ا

ة جد و

لبيضــاء ا ر  لــدا ا

ــر ي د كا أ

س فا

كــش ا مر

طنجــة

ة يــد لجد ا
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عرض المنتجات والخدمات
ليــة لما ا ت  لمنتجــا ا

ــي ال تشــملها نظــم  ــة للســاكنة الهشــة الت ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــي إطــار التنمي ف
ــاريع  ــاب المش ــر ألصح ــل األصغ ــة للتموي ــة األمان ــدم مؤسس ــة، تق ــل التقليدي التموي
ــة. ومــن  ــر مالي ــة وغي ــاوالت الصغــرى واألســر خدمــات مالي المــدرة للدخــل والمق
بيــن الفئــات المســتهدفة هنــاك الشــباب والنســاء والمجــال القــروي  والفئــات الهشــة 

ــع. ــوم الواس ــا بالمفه اقتصادي
منيــة لتضا ا ض  و لقــر ا

يمنــح هــذا القــرض لفائــدة المجموعــات المتكونــة مــن 2 إلــى5 أفــراد، والذيــن 
يرغبــون فــي تطويــر أنشــطتهم المــدرة للدخــل والمتضامنيــن مــع بعضهــم البعــض 
لســداد قروضهــم. يمكــن أن تصــل مبالــغ هــذه القــروض إلــى 50000 درهــم يمكــن 

ــي آجــال اســتحقاق أســبوعية أو نصــف شــهرية أو شــهرية. تســديدها ف
لــة و للمقا ي  د لفــر ا لســلف  ا

تمنــح هــذه القــروض للمقاوليــن الصغــار الراغبيــن فــي تطويــر نشــاطهم االســتثماري 
ــبوعيا أو  ــدد أس ــم تس ــى 50000 دره ــروض إل ــذه الق ــد تصــل ه ــي. وق أو الخدمات

نصــف شــهريا أو شــهريا.
للســكن ي  د لفــر ا لســلف  ا

تمنــح هــذه القــروض لفائــدة األشــخاص الراغبيــن فــي شــراء أو بنــاء ســكن أو تحســينه 
أو ربطــه بشــبكة المــاء والكهربــاء. وقــد تصــل مبالــغ هــذه القــروض إلــى 50 ألــف 

درهــم تســدد أســبوعيا أو نصــف شــهريا أو شــهريا.

يــع لتنو ا ت   منتجــا
نــة ما أل ا تيســير 

ــع  ــراكة م ــة بش ــة األمان ــا مؤسس ــة تقدمه ــاعدة طبي ــة مس ــو خدم ــة ه ــير األمان تيس
ــي  ــا ف ــم بم ــراد عائلته ــة وأف ــاء األمان شــريك متخصــص. وتشــمل هــذه الخدمــة زبن
ذلــك أزواجهــم وأطفالهــم طــوال مــدة القــرض. وتشــمل هــذه الخدمــة جميــع مراحــل 
ــاالت  ــي أيضــا ح ــاة، وتغط ــى الوف ــوالدة حت ــن ال ــه م ــراد عائلت ــتفيد وأف ــاة المس حي
الطــوارئ مثــل: النقــل الطبــي، وتكاليــف االستشــفاء ومبلــغ جزافــي ألول تشــخيص 
ــة 10دراهــم شــهريا. ــن العائلي ــة خدمــة التأمي ــغ تكلف ــرة. تبل ألحــد األمــراض الخطي
نظــام التعويــض بســيط ويمكــن تفعيلــه عــن طريــق مكالمــة مركــز المســاعدة، يمكــن 
لألشــخاص االســتفادة مــن تخفيــض عنــد كل خدمــة. الخدمــة متوفــرة علــى الصعيــد 

الوطنــي.
ل ا مــو أل ا يــل  تحو

أطلقــت هــذه الخدمــة ســنة 2012 بشــراكة مــع شــريك متخصــص. وتتضمــن خدمــات 
ــي لألمــوال  ــل الدول ــي لألمــوال - كاش اكســبريس- وخدمــات التحوي ــل المحل التحوي

)ويســترن يونيــون و مونــي غــرام(
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بخيــر ب  حســا
حســاب بخيــر هــو حســاب مصرفــي إليــداع وســحب األمــوال أطلــق ســنة 2014 بشــراكة مــع مجموعــة بنكيــة رائــدة. باإلضافــة 
ــام  ــة والقي ــات اآللي ــن الصراف ــوال م ــن ســحب األم ــه م ــة تمكن ــة بنكي ــى بطاق ــون أن يحصــل عل ــن للزب ــاب، يمك ــح الحس ــى فت إل

ــي. ــع اإللكترون ــاألداءات بمحطــات الدف ب
لمحليــة ا ت  لمنتجــا ا

ــة  ــا المحلي ــا توســيع نطــاق خدماته ــي تحــاول مــن خالله ــة الت ــات المحلي ــن الخدم ــر مجموعــة م ــل األصغ ــة للتموي ــت األمان أطلق
ــا. لزبنائه

ــة« هــو خدمــة  »تيســير األمان
ــاعدة  ــة والمس ــاعدة الطبي المس
يقــدم  الوفــاة.  حالــة  فــي 
مــع  بشــراكة  العــرض  هــذا 

ســهام. مجموعــة 
ــروي  ــري والق ــل الحض ــة التنق ــاعدة الطبي ــمل المس تش
ــي  ــاهمة ف ــه والمس ــى منزل ــن إل ــون المؤم ــودة الزب وع
تكاليــف االستشــفاء بمبلــغ إجمالــي يتــراوح مــا بيــن 

1500 و 5000 درهــم حســب نوعيــة المــرض.

10 دراهم في  الشهر
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تطور قطاع القروض الصغرى
مين  لمســتخد ا د  عــد

عــرف عــدد المســتخدمين اإلجمالــي بالقطــاع ارتفاعــا ملحوظــا بنســبة %1,83 مقارنــة بالســنة الفارطــة، حيــث ارتفــع مــن 7100 
مســتخدما نهايــة ســنة 2016 إلــى 7230 ســنة 2017.

ض و لقــر ا ي  ر جــا

ــنة  ــم س ــد مت ــروض* عن ــاري الق ــجل ج س
2017 ارتفاعــا بنســبة %4 مقارنــة بســنة 
2016، حيــث  اســتقر فــي مبلــغ 6,743 

مليــار درهــم.

*الجاري بآالف درهم

المقر
الميدان
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ن لنشــطو ا ء  بنــا لز ا

ســجل عــدد الزبنــاء النشــطين زيــادة طفيفــة بنســبة 1.60 ٪ مقارنــة  بالســنة 
الماضيــة.

مــا  يو ثيــن  ثال فــي  طــر  لمخا ا محفظــة 

 ســجلت محفظــة المخاطــر فــي ثاثين يومــا انخفاظــا ملحوظا 
ســنة 2017، وذلــك بنســبة ٪13 مقارنة بالســنة الماضية. 

ع ــا لقط ا ــي  ف ــة  ن ما أل ا

7 230

1 651

140

937 599

6 28 759

6 743 552

742 498

122 143

2 463

557

86

339 691

241 810

 2 510 473

324 533

61 270

34%

34%

61%

36%

38%

37%

44%

50%

عــدد المســتخدمين اإلجمالي
الوكاالت عدد 

عدد الــوكاالت المتنقلة
الزبناء النشــطون

القروض الممنوحة ســنويا
جــاري القروض اإلجمالــي بمليار الدراهم

عــدد المســتفيدين مــن التأمين األصغر
عدد الحســابات البنكيــة المفتوحة

مؤشرات النشاط القطاع سنة 2017 األمانة للتمويل األصغر           نسبة األمانة
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تطور النشاط
ى لصغــر ا ض  و لقــر ا ط  نشــا

فــي ســياق يتســم بمســتوى عــال مــن تعســر األداء، تمكنــت األمانــة مــن اختتــام 2017 بناتــج صــاف بلــغ 100.2 مليــون درهــم 
مســجلة بذلــك نمــوا بنســبة 4.68٪، وبمحفظــة تتجــاوز 343000 قــرض نشــط، وجــاري إجمالــي قــدره 2510 مليــون درهــم.
وهكــذا حافظــت األمانــة علــى مكانــة الصــدارة فــي القطــاع بامتــاك 36.5٪ مــن مجمــوع القــروض النشــطة، أي 38٪ مــن إجمالــي 

جــاري القــروض، وبعــدد مــن المســتخدمين يمثــل 34.6٪ مــن إجمالــي القطاع.
ومــن أجــل مواكبــة نمــو مؤسســتنا بشــكل أفضــل، تــم تعزيــز تنظيــم شــبكتنا فــي 8 جهــات، 30 فرعــا، و 643 وكالــة منهــا 86 

وكالــة متنقلــة، أي 34٪ مــن إمكانــات القطــاع.
ــة  ــنة المالي ــبة الس ــادل نس ــبة تع ــا 15.82٪ ، أي بنس ــادة قدره ــم، بزي ــون دره ــنة 2017 ، 1139 ملي ــة س ــوال الذاتي بلغــت األم

.2016
وشــهدت منتجــات التنويــع التــي تــم إطاقهــا فــي نهايــة 2012 تقدمــا جيــدا ســنة 2017 مــع تحســن شــهده منتــوج التأميــن األصغــر 
»تيســير األمانــة« حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين منــه )باســتثناء أفــراد العائلــة( نســبة 44٪ مــن أصــل مجمــوع المســتفيدين مــن هــذا 

القطاع.
 وقــد شــهدت األنشــطة البنكيــة المقدمــة للعمــوم تقدمــا كبيــرا مــع منتــج حســاب بخيــر مــع فتــح عــدد مــن الحســابات تجــاوز 61000 

حســاب، بزيــادة قدرهــا 13٪ عــن الســنة الســابقة.

ارتفــع جــاري القــروض بنســبة 3.72 فــي 
المئــة مقارنــة مــع نهايــة ســنة 2016.

ض و ــر لق ا ي  ر جــا



17

المجال القروي

% المجال الحضري

ن لنشــطو ا ء  بنــا لز ا

ارتفــع عــدد الزبنــاء النشــطين ســنة 2017 بنســبة 2.5 ٪ 
مقارنــة بـــ 2016. أمــا نســبة النســاء فظلــت دون تغييــر 

مقارنــة مــع نفــس الســنة.

ع لقطــا ا حســب  لنشــطين  ا ء  بنــا لز ا د  عــد ر  تطــو

ــاء النشــطين فــي7102 يمارســون  84 ٪ مــن الزبن
نشــاط التجــارة، وســجلت هــذه النســبة ارتفاعــا طفيفــا 

بالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة.

لنشــطة ا ض  و لقــر ا

ارتفــع عــدد القــروض النشــطة ســنة2017  
بنســبة 4 فــي المئــة مقارنــة بســنة 2016, 
وتشــكل هــذه القــروض نســبة 52 فــي المئــة 
ــي  ــل 48 ٪ ف ــال الحضــري مقاب ــي المج ف

المجــال القــروي.

قطاع الزارعة وتربية الماشيةقطاع التجارة
قطاع الصناعة التقليدية قطاع الخدمات

الزبناء النشطين

نسبة النساء
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السلف الفردي للمقاولة

السلف الجماعي للمقاولة

السلف الفردي للسكن

حجم القروض الممنوحة بآالف الدراهم حجم القروض الممنوحة بآالف الدراهم

لمنتــج ا ع  نــو حســب  لنشــطة  ا ض  و لقــر ا ر  تطــو

ــبة  ــة نس ــة للمقاول ــروض الفردي ــكلت الق ــنة 2017، ش ــي س ف

ــوع  ــذا الن ــدرج ه ــطة، وين ــروض النش ــوع الق ــن مجم 65 ٪م

ــنوات  ــع  الس ــة م ــدي مقارن ــى تصاع ــي منح ــروض ف ــن الق م

الماضيــة. 

حــة لممنو ا ض  و لقــر ا

ارتفع عدد القروض الممنوحة سنة 2017 بشكل طفيف مقارنة مع سنة 2016

طــر لمخا ا تكلفــة 

تأخد تكلفة المخاطر في سنة 2017 منحى إيجابي.



19

عدد المعامالت
حجم المعامالت بآالف الدراهم

يــع لتنو ا ت  منتجــا
» نــة ما أل ا تيســير  « صغــر  أل ا ميــن  لتأ ا

منــذ إطالقــه فــي أكتوبــر 2012 ، ســجل التأميــن األصغــر »تيســير األمانــة« عنــد متــم 2016، تزايــدا فــي عــدد انخراطــات الزبناء 
المســتفيدين مــن التغطيــة وتحســنا هامــا فــي عــرض خدمــة المســاعدة الطبيــة مــع توســيع قاعــدة الحــاالت المؤهلــة للتعويــض، وفــي 

عتبــة هــذا التعويــض، حســب نوعيــة المــرض، كمــا تــم كذلــك إحــداث تعويــض جديــد يمنــح للزبــون عنــد والدة مولــود جديــد 
و إدراج اإلعاقة الدائمة للزبون الناتجة عن حادثة أو مرض.

ارتفــع عــدد الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين مــن منتــج »تيســير األمانــة« بنســبة 10٪ ســنة 2017 مقارنــة  مــع نفــس الفتــرة ســنة 
2016. وبنفــس هــذه الوتيــرة  التصاعديــة، فــإن عــدد المســتفيدين مــن »تيســير األمانــة« »بمــا فــي ذلــك أفــراد أســرهم، ســجل نمــوا 

بنســبة 6 ٪ مقارنــة مــع عــام 2016.
ل ا مــو أل ا يــل  تحو

ــنة  ــت س ــي تم ــات الت ــم المعام ــدد وحج ــع ع ارتف
.2016 مــع  مقارنــة   ٪13 بنســبة   2017

» بخيــر ب  حســا « لســحب  ا و ع  ا يــد إل ا ب  حســا
أطلقت خدمة اإليداع و السحب ببطاقة نقدية في ماي 2014

فــي ســنة 2017، بلــغ عــدد الحســابات المفتوحــة أكثــر مــن 61 ألــف حســاب مقابــل 164 54 ســنة 2016. أمــا بالنســبة للبطاقــات 
المصرفيــة المباعــة، فقــد وصــل عددهــا حوالــي 16 ألــف بطاقــة.

وبلــغ حجــم المبالــغ المودعــة 113 مليــون درهــم مقابــل 84 مليــون درهــم فــي 2016، أي بزيــادة قدرهــا 35 ٪. وبالمقابــل، كان 
حجــم عمليــات الســحب فــي 2017 يقتــرب مــن 115 مليــون درهــم مقابــل 80 مليــون درهــم فــي 2016، أي بزيــادة قدرهــا ٪34.

285 622  
. 
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.            .      

.
8 644
5 710
1 737
520
433
229
16

302 392   
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    .

9 083 004   
.  

   .
13 328
8 157
3 438
904
573
225
30

311 804   
.     

.

12 439 484   
.   

.
14 603
8 566
3 996
808

1 024
174
35

3 245 334   
. 

    .

1 313 521   
   

.
16 010
8 807
5 060
589 

1 335
177
42

2017                2016              2015               2014                

3 919
1 205

6 689 118
6 264 389

39 768
11 706

62 691 380
58 317 943

54 164
9 388

84 397 118
80 590 934

61 270
15 866

113 646 053
114 966 168

          2017             2016                  2015                 2014

عــدد الزبناء المســتفيدين مــن التغطية                       
)مع أفراد األسر(

عــدد األشــخاص  المؤّمنين                                   
)مع أفراد األسرة(

عدد الخدمــات المقدمة
الوالدة   تعويض 

المســاهمة في تكاليف االستشــفاء
 اإلســعاف الطبي 

 المســاهمة فــي تكاليف الدفن
  مصاريــف اإلعاقة

  نقــل الجثمان

 عدد الحســابات المفتوحة
 عدد البطاقــات المباعة

حجــم اإليداعات )بالدرهم( 
حجم الســحوبات )بالدرهم(
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 OSS االكتفــاء الذاتــي العملياتــي

10,19%119,12% 3,74%

 *ROE الرســاميل  مردوديــة  *ROA مردوديــة األصــول

عــي جتما ال ا ء  ا د أل ا
اهتمام دائم بازدواجية األداء االجتماعي والمالي 

ليــة لما ا ت  ا شــر لمؤ ا

*النسب دون مخصصات المخاطر العامة
عــي جتما ال ا ء  ا د أل ا

نسبة مبلغ القروض≤  %30   من الناتج الداخلي الخام للفرد )9000 درهم(

قروض تتضمن أقساطا≤   % 1من الناتج الداخلي الخام للفرد  )300 درهم(

متوسط نمو ممتلكات الزبناء

متوسط قسط القرض المرتبط بهامش الزبون
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المبالغ الممنوحة
حجم القروض الممنوحة

شــة هشا كثــر  أل ا ت  للفئــا لــي  لما ا ج  مــا د إل ا ســيع  تو

ــة.  ــة النائي ــق القروي ــا % 20 بالمناط ــبكة، ضمنه ــوع الش ــن مجم ــروي % 54 م ــال الق ــدة بالمج ــوكاالت المتواج ــدد ال ــل ع يمث
ــا عــن  %20. ــر فيه ــبة الفق ــد نس ــي تزي ــة الت ــن الجماعــات القروي ــي %  50 م ــة ف ــد األمان وتتواج

تبلغ نسبة النساء % 43 و نسبة الشباب  % 14.

ى لصغــر ا ض  و لقــر ا لــى  ا ج  لــو لو ا نســب 

نسبة التواجد 
بالمناطق 
القروية 
المعزولة
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ء بنــا لز ا يــة  حما و  ء  ال و

ء ــا بن لز ا ــا  ض ر و ــي  ع لنو ا ــر  ث أل ا ــد  ص ر
قامــت األمانــة بمنهجــة بعــض المؤشــرات االجتماعيــة المرتبطــة بالتأثيــر ونســبة رضــا الزبنــاء. ويتــم اإلبــاغ عــن هــذه المؤشــرات 
بشــكل دائــم مــن قبــل المراقبيــن الدائميــن بعــد الزيــارات الدوريــة التــي يقومــون بهــا للزبنــاء. ويمثــل الجــدول أدنــاه النتائــج التــي تــم  

ظلــت نســبة اإلســتدانة المزدوجــة ُمتحكــم بهــا خــال ســنة 2017، رغــم ارتفــاع طفيــف فــي نســبة الزبنــاء المشــتركين مــع مؤسســات 
ماليــة أخــرى ، حيــث انتقــل المؤشــر مــن % 10,59 عنــد متــم 2016 إلــى %10,70 عنــد نهايــة  2017

158 زبونــا أي مــا يعــادل %7 مــن العينة )2426 زبون( 
419 زبونــا يتعاملــون مــع البنوك أي %17 مــن العينة                                

297 زبونــا يتعاملــون مــع البنــوك بعد قرض األمانة
496 زبونــا خلقوا 564 منصب شــغل

2410 زبونــا عبــروا عــن رضاهــم عــن خدمات األمانة، أي ما يعادل 98% مــن العينة

االنتقــال إلى القطاع الرســمي
 االنتقــال إلى القطــاع البنكي                              

.
عــدد مناصــب الشــغل التي تم إحداثهــا بعد القرض

نســبة رضا الزبناء

نسبة وفاء الزبناء )المجددون/المغادرون(
نسبة االستدانة المزدوجة )عدد الزبناء الذين يقترضون لدى أكثر من مؤسسة للقروض الصغرى/العدد اإلجمالي للزبناء(
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رفعهــا ســنة 2017 بعــد زيــارة لعينــة شــملت 2426 زبونــا.

الخدمات غير المالية
تتواصــل جهــود األمانــة المبذولــة فــي تحســين أدائهــا المــزدوج 
ــاء  ــى الزبن ــروض عل ــر الق ــين أث ــات الرصــد وتحس ــة آلي وتنمي
ــات  ــر المنتج ــة وتطوي ــم دوارات تكويني ــالل تقدي ــن خ ــك م وذل

ــم.  ــز مبيعاته ــاء وتعزي ــة للزبن الموجه

يــن لتكو ا و كبــة  ا لمو ا
ــدرات  ــين الق ــة لتحس ــدورات التكويني ــم ال ــة تقدي ــل األمان تواص
المقاوالتيــة واإلداريــة للمســتفيدين. وقــد قدم وكالؤنــا حوالي 

522 60 تكوينــا أساســيا فــي التربيــة الماليــة للزبنــاء قبل منــح القروض واســتفادوا أيضــا مــن  إرشــادات فرديــة تناســب أوضاعهــم 
ومشاكلهم.

ــة  ــاالت التربي ــي مج ــدة ف ــاور جدي ــإدراج مح ــة ب ــا التكويني ــيع برامجه ــة، توس ــراكات المختلف ــل الش ــة، بفض ــتطاعت األمان واس
الماليــة، وتنميــة المقاولــة، والتنميــة البشــرية، وتقنيــات البيــع. وقــد تــم تنظيــم هــذه الــدورات التكوينيــة علــى مــدى فتــرات تتــراوح 

مــن يــوم إلــى 4 أيــام حــول كل موضــوع حضرهــا أزيــد مــن 1700 زبــون وزبونــة.
ــا مــن  وقــد عــززت شــراكة األمانــة مــع المؤسســة المغربيــة للتربيــة الماليــة التزاماتهــا بدعــم وتقويــة القــدرات اإلداريــة لزبنائن
خــال برنامــج شــامل حــول التربيــة الماليــة تــم تنفيــذه بشــكل أساســي مــن قبــل مجموعــة مــن المدربيــن الداخلييــن الذيــن يشــتغلون 

لفائــدة األمانــة.
ــى  ــاظ عل ــن الحف ــن بالخــارج م ــة والتكوي ــاش التربي ــة إنع ــع جمعي ــة- م ــة المغربي ــن خــالل الشــراكة البلجيكي ــت أيضــا م وتمكن

ــك«. ــن أجل ــج »م ــي إطــار برنام ــة النســوية ف ــز المقاول ــرأة وتعزي ــتقالل الم ــم اس ــة لدع ــودات المبذول المجه
و تعمــل األمانــة، مــن خــال شــراكتها مــع مؤسســة الشــباب الدوليــة، علــى تحســين توظيــف الشــباب مــن خــال برنامــج تكوينــي 
حــول ريــادة األعمــال والتربيــة الماليــة الــذي ســاعد علــى دعــم العديــد مــن صغــار المقاوليــن فــي المناطــق القرويــة فــي جهــة 

آســفي.
والتزمــت األمانــة مــع مؤسســة الشــرق األدنــى بمرافقــة الشــباب حاملــي المشــاريع حيــث شــاركت المؤسســة فــي إطــار مشــروع 
تأهيــل الشــباب فــي تكويــن وتوعيــة 400 شــاب حــول الثقافــة المقاوالتيــة فــي جهــة دكالــة /عبــدة نتــج عنــه إحــداث 250 نشــاط 

جديــد.
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ــة  ــروض الصغــرى التضامني ــاح مركــز محمــد الســادس لدعــم الق ــد أت وق
لزبنــاء األمانــة فرصــة حضــور دورات تكوينيــة فــي إطــار اللقــاءات 

الجهويــة  للمقاوليــن الصغــار.

يق لتســو ا عــم  د
ــا مــن أصحــاب  ــة، مــن خــال خدمــة دعــم التســويق لزبنائه ــد األمان تؤك
ــي  ــا االجتماعــي مــع تســهيل مشــاركتهم ف المشــاريع الصغــرى ، التزامه

ــة: ــة والجهوي ــة المحلي ــات التجاري ــات والملتقي ــن الفعالي ــد م العدي

 - ب لمغــر با حــة  للفال لــي  و لد ا ض  لمعــر ا
س مكنــا

ــة  ــي للفاح ــرض الدول ــة عشــرة للمع ــدورة الثاني ــي ال ــة ف شــاركت األمان
بالمغــرب ، الــذي نظــم مــن 18 إلــى 23 أبريــل 2017 فــي مدينــة مكنــاس 
ــة  ــة وساســل القيمــة الزراعي ــة الزراعي تحــت شــعار »األعمــال التجاري
ــتهلكين،  ــن والمس ــتثمرين، والمنتجي ــن المس ــع بي ــذي جم ــتدامة« وال المس
ــاء  ــد مــن الزبن ــة. وشــارك فــي المعــرض العدي وكذلــك المؤسســات المالي

مــن مــدن مكنــاس وشفشــاون وآســفي وقلعــة مكونــة وأكاديــر.

» نــة ما أل ا ئــز  ا جو «

تــم إطــاق النســخة الثانيــة ل »جوائــز األمانــة« فــي الجهــات الثمانيــة التــي 
تغطيهــا المؤسســة فــي 26 أكتوبــر 2017.

ــة  ــي األمان ــار ف ــن الصغ ــز لأفضــل  المقاولي ــع الجوائ ــل توزي ــز حف وتمي
بحضــور 200 زبــون، تــم منــح 78 منهــم مكافئــات تحفيزيــة لمســاراتهم 

ولاســتخدام الفعــال للقــروض  الممنوحــة لهــم.

ن بــو لز ا م  يــو و ة  أ للمــر لمــي  لعا ا م  ليــو ا
ــوم  ــدا للي ــة تخلي ــروع األمان ــع ف ــي جمي ــا ف ــاال داخلي ــم 48 احتف ــم تنظي ت
العالمــي للمــرأة ويــوم الزبــون. تميــزت برامــج هــذه اإلحتفــاالت بالتنــوع، 

ــادل الُمثمــر. ــع والتب وشــملت معــارض للبي

ر لصغــا ا ليــن  و للمقا يــة  لجهو ا ت  ا ء للقــا ا
ــوان  ــة - تط ــة طنج ــار بجه ــن الصغ ــن  المقاولي ــرون م ــاء آخ ــتفاد زبن اس
ــاء جهــوي نظمــه شــريكنا مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض  مــن لق
ــق.  ــة المضي ــر 2017 بمدين ــى 19 نونب ــن 14 إل ــة، م ــرى التضامني الصغ
ــهم، وأن  ــن أنفس ــوا ع ــأن يُعرف ــاركين ب ــادرة للمش ــذه المب ــمحت ه ــد س وق
يُروجــوا ويعرضــوا منتجاتهــم ، فضــا عــن حضــور دورات تكوينيــة فــي 
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ــال واإلدارة. ــي األعم ــم ف ــز مهاراته ــة وتعزي ــة المالي التربي

» جلــك أ مــن  « منــي  لتضا ا ض  لمعــر ا
شــهدت ســنة 2017 حدثــا آخــرا جديــدا وهــو الــدورة األولــى للمعــرض التضامنــي 

»مــن أجلــك«. أعطــى هــذا التصــور الجديــد الــذي قدمتــه جمعيــة إنعــاش التربيــة 

ــة، أعطــى الفرصــة ل 10  ــع المدرســة البلجيكي ــاون م ــن بالخــارج بالتع والتكوي
ــي  ــاج المحل ــة واإلنت ــة التقليدي ــاع الصناع ــي قط ــون ف ــة يعمل ــن األمان ــات م تعاوني

ــة  ــطة تعليمي ــم أنش ــم تنظي ــث ت ــم؛ حي ــويق منتجاته ــز تس ــل تعزي ــن أج ــاركة م للمش

علــى هامــش هــذا الحــدث، واســتفاد طــالب المدرســة البلجيكيــة مــن ورشــات عمــل 

تحسيســية حــول روح المبــادرة االجتماعيــة والتضامنيــة وزيــارة لمختلــف األروقــة .

إجمــاال ، اســتفاد مــن هــذه المبــادرة أكثــر مــن 1300 زائــر، و 362 
زبونــة عارضــة، و 241 زبــون تــم تكريمهــم بجوائــز.

ء بنــا لز ا تثميــن 
 

تســهر األمانــة للتمويــل األصغــر علــى تثميــن زبناءهــا بتقديم ترشــيحاتهم 
لمختلــف المباريــات الوطنيــة والدوليــة التــي  تكافــئ أفضــل المقاولين. 

ــاراة دعــم  ــي مب ــا ف ــن الســابقتين، شــارك زبناؤن ــى غــرار الدورتي وعل
األنشــطة المــدرة للدخــل التــي نظمهــا صنــدوق اإليــداع والتدبير بشــراكة 
مــع مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنيــة 
ــات القــروض الصغــرى بالمغــرب، والتــي  ــة لجمعي ــة الوطني والفيدرالي
ــن  ــا م ــتفاد 14 زبون ــد اس ــباب. وق ــتقاللية الش ــاج واس ــى إدم ــدف إل ته
األمانــة، مــن أًصــل 89 شــابا وشــابة مــن المقاوليــن الصغــار المتباريــن، 
ــر قصــد  ــداع والتدبي ــدوق اإلي ــا صن ــي قدمه ــة الت ــاعدة المالي ــن المس م
ــن قدمــه  ــزون مــن تكوي ــا اســتفاد الفائ ــة. كم ــم المقاوالتي تشــجيع رؤيته

ــل األصغــر. مركــز محمــد الســادس للتموي

وقــد تــم تقديــم الجائــزة الســنوية للتميــز للمقاوليــن الصغــار خــالل الــدورة 
السادســة للجائــزة الوطنيــة للمقاوليــن الصغــار. وقــد تــم تكريــم  تســعة 
فائزيــن مــن األمانــة اللتزامهــم بإنعــاش وتطويــر مقاوالتهــم الصغــرى 

ولــروح االبتــكار.
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الموارد والوسائل  
يــع ز لتو ا شــبكة 

تتابــع األمانــة للتمويــل األصغــر سياســة توســيع الشــبكة بغــرض ايصــال خدماتهــا علــى أوســع نطــاق عبــر التــراب الوطنــي. وقــد 
ارتفــع عــدد الــوكاالت مــن 606 وكالــة فــي 2016 إلــى 643 وكالــة بحلــول نهايــة 2017، أي مــا يعــادل زيــادة بنســبة 6,10 

فــي المئــة.

لوحــظ  ســنة 2017، توســع فــي شــبكة التوزيــع بنســبة 4% تقريبــا مــع اســتقرار فــي منحــى التــوازن بيــن المجاليــن الحضــري 
والقــروي.

مجموع الشــبكة
القروي المجال 

المجــال الحضري
الــوكاالت المتنقلة

عدد المســتخدمين/الوكاالت

577

276

215

86

3,87%

593

279

228

86

3,88%

606

283

237

86

3,92%

643

299

258

86

3,83%

   2017                2016                2015               2014

ية لبشــر ا د  ر ا لمــو ا
ظفيــن  للمو لــي  جما إل ا د  لعــد ا

العــدد اإلجمالي
لشبكة ا

المقــر االجتماعي
النســبة المئويــة للنســاء في العــدد اإلجمالي للمســتخدمين

النســب المئويــة للنســاء فــي التأطير والمناصــب العليا

2 238

92%

8%

50%

42%                   

2 306

93%

7%

51%

31%       

2 378

92%

7,5%

51%

32%         

2 463

92%

8%

50%

33%  

2017          2016           2015         2014

ســجل العــدد اإلجمالــي للمســتخدمين ســنة 2017 ارتفاعــا بنســبة % 3.5 مقارنــة مــع ســنة 2016، حيــث بلغــت حصــة النســاء  
فيــه %50 ســنة 2017  فيمــا بلغــت حصــة النســاء فــي التأطيــر و فــي المناصــب العليــا % 33.
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ت ا ء لكفــا ا يــز  تعز و يــن  لتكو ا

25

1 283

2 077

0.52

398

3 344

    توضيح بياني لإلنجازات                                                                                            2017

مين لمســتخد ا ء  فــا و و م  ا لتــز ا

ــن بلغــت نســبة  ــي حي ــم 10 ســنوات، %51  .  ف ــوق أقدميته ــن تف ــي المؤسســة ســنة 2017، والذي بلغــت نســبة المســتخدمين ف
ــي للمســتخدمين بالمؤسســة. ــدد اإلجمال ــن الع ــم عــن ســنتين %14 م ــد أقدميته ــن ال تزي المســتخدمين الذي

 هرم األقدمية: 2017

ة ر د لمغــا ا نســبة  و مين  لمســتخد ا ن  ا ر و د

ــة  ــتخدمين بالمقارن ــدل دوران المس ــع مع ارتف
مــع ســنة 2016، و تبقــى النســبة مقبولــة 

ــوق. ــر الس ــع معايي ــة م مقارن

يحظــى التكويــن بأهميــة قصــوى فــي إســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية لألمانــة للتمويــل األصغــر. فقــد اســتفاد مســتخدموها ســنة 
2017، مــن تكوينــات مســتمرة ونــدوات ودورات تكوينيــة تمنــح دبلومــات.

ويجرد الجدول التالي مختلف المؤشرات الرئيسية لجهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز وتنمية كفاءات رأسمالها البشري.

 عــدد المســتفيدين مــن التكوين بدبلوم
 عــدد المســتفيدين مــن التكوين المســتمر والنــدوات التكوينية

 عدد أيــام التكوين/عدد المســتفيدين
 متوســط أيــام التكوين لكل مســتفيد

 تكويــن الوافدين الجدد
 عدد أيــام التكوين/عدد المســتفيدين

ء لنســا لا جــا لر سنواتا سنواتسنواتسنوات سنوات أكثر من      سنوات

نسبة المغادرةدوران المستخدمين
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سســة لمؤ ا معــة  جا
ــة  ــاريع الهيكل ــاح مش ــان لنج ــو الضم ــة، فه ــاح المؤسس ــما لنج ــا حاس ــري عام ــمالها البش ــر رأس ــل األصغ ــة للتموي ــر األمان تعتب
المتنوعــة. األمــر الــذي جعــل »األمانــة« المؤسســة األكثــر فاعليــة فــي التمويــل األصغــر،  األقــرب من زبنائهــا واألكثــر انفتاحــا 

ــا االجتماعــي واالقتصــادي. ــى محيطه عل
ــر  ــى تطوي ــا بالوضــع االقتصــادي للمؤسســة، ومشــروعها االســتراتيجي، والحاجــة إل ــة ارتباطــا وثيق ــام جامعــة األمان ترتبــط مه

مهــارات فرقهــا:
مواكبة تنفيذ إستراتيجية وسياسات التغيير	 
لعب دور رافعة حقيقة لألداء في قيادة التغيير	 
تعزيز قيم وثقافة وصورة المؤسسة	 
ضمان إتقان مهن وأنشطة المؤسسة	 
إدارة المــوارد الداخليــة والخارجيــة: تعبئــة وتعزيــز الخبــرات الداخليــة، والســماح بتقاســم الخبــرات الداخليــة، واســتخدام 	 

الخبــرات الخارجيــة اإلضافيــة
تشجيع المواهب الناشئة والكفاءات العالية، وضمان دعمهم	 
خلق فضاء لتبادل المعرفة والممارسات الجيدة	 
توفير أداة إلدماج الوافدين الجدد	 
مواكبة اإلدماج االجتماعي للمستفيدين	 

وفيما يلي مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها أو إطاقها لهذا الغرض:

) نــي و لكتر إل ا لتعليــم  ا ( بعــد  عــن  يــن  لتكو ا
أطلقــت جامعــة األمانــة فــي 2016، دورات للتكويــن عــن بعــد عبــر منصــة »التعليــم اإللكترونــي«، مــن 
أجــل دعــم وتطويــر إســتراتيجية المؤسســة لتحســين مهــارات الموظفيــن مــن خــالل مســارات وظيفيــة 

مصممــة حســب كل فئــة إضافــة إلــى مواكبــة شــخصية.
ــة  ــروض التكويني ــي الع ــة ف ــن مرون ــره م ــا يوف ــرا لم ــن نظ ــن التكوي ــوع م ــذا الن ــار ه ــم اختي ــد ت وق
والســتجابته الســريعة لحاجيــات المؤسســة والمســتخدمين ولتســهيل حصــول الجميــع علــى تكويــن جيــد 

ــارات. ــاب المه ــو اكتس ــعي نح ــدان الس ــي مي ــكار ف ــجيع االبت وتش
بعــد اإلطــالق الناجــح لموقعيــن تجريبييــن فــي 2016 و 2017، نشــرت جامعــة األمانــة أول مشــروع تعليمــي عــن بعــد فــي 2017 
ــدة 600  مســتخدم، تتألــف مــن دورات تدريبيــة للمســتخدمين حســب فئتهــم، تتألــف مــن ثــالث وحــدات تدريــب  المخصصــة لفائ

تتعلــق بالمهــارات اإلداريــة والمهــارات الشــخصية ووحــدات اختياريــة لجميــع المســتخدمين العامليــن فــي تقنيــات التواصــل.
تمكن ٪43 من المتعلمين من استكمال مسارهم التعليمي من أصل ٪81 من المسجلين مسار االحترافية

التكوين
تحديد خطط أو مسارات التكوين، وتحويل
مرجعيات الوظائف إلى مرجعيات للتكوين
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اســتنادا لنمذجــة أفضــل الســمات الوظيفيــة للفئــات الرئيســية الثالثــة لمســتخدميها: رؤســاء الــوكاالت ووكالء القــروض والمكلفــون 
بالزبائــن ، تمكنــت األمانــة مــن وضــع برامــج مناســبة لــكل فئــة لتعزيــز الكفــاءات وتدبيــر المســارات المهنيــة   الســيما:

 برامج تكوينية لفائدة احتياطي المستخدمين:	 
رؤساء الوكاالت: وكالء القروض الذين تم  تحديدهم لتولي منصب رئيس وكالة	 
وكالء القروض: المكلفين بالزبناء الذين تم تعيينهم لتولي منصب وكيل قروض	 

برنامج تكويني إلدماج الوافدين الجدد: المكلفين بالزبناء  ووكالء القروض	 
ــدة األطــر  ــات  لفائ ــة فــي إدارة العملي ــدورة تكويني ــام ب ــن لســنة 2018، قــررت اإلدارة العامــة القي ــذ خطــة التكوي فــي إطــار تنفي

ــن أطــر القــرب مــن: ــي تهــدف تمكي ــدان ، والت ــى فــرق المي المشــرفين عل
تحسين إدارة األنشطة داخل الوكاالت	 
تحسين إدارة فرقهم ومرافقتهم خالل إنجاز وظائفهم على النحو المطلوب وتحقيق األهداف المرجوة منهم	 

ء ا ر لمــد ا ة  ئــد لفا تيــة  ا لذ ا لتنميــة  ا و ة  د لقيــا ا و ة  ر ا د إل ا فــي  ص  خــا يــن  تكو
وقــد تــم تخصيــص دورة تكوينيــة فــي فــن اإلدارة والقيــادة والتنميــة الذاتيــة لجميــع المــدراء. الهــدف منهــا هــو االســتفادة مــن مهــارات  

المســتخدمين وتعزيــز روح االنتمــاء وتماســك رأس المــال البشــري.

سســة لمؤ ا ت  مــا خد مــن  ين  لمســتفيد ا ة  ئــد لفا يــن  تكو
فــي إطــار تطويــر خدماتهــا غيــر الماليــة، اختــارت األمانــة دعــم زبنائهــا مــن خــال تكوينهــم فــي مجــاالت أنشــطتهم. كمــا تهــدف 
هــذه السياســة إلــى مشــاركة ثمــار نمــو األمانــة مــع المســتفيدين مــن خدماتهــا. خــال 2016 و 2017، اســتفاد أكثــر مــن 1480 

زبــون مــن  دورة تكوينيــة واحــدة علــى األقــل فــي: التنميــة الذاتيــة ، تقنيــات التســويق و/أو التربيــة الماليــة.

ت ا ء لكفــا ا و ئــف   ظا للو جعــي  لمر ا ر  طــا إل ا
وضعــت األمانــة إطارهــا المرجعــي للوظائــف  والكفــاءات والــذي يشــكل األداة األساســية والمرجعيــة إلدارة مثلــى للمــوارد البشــرية  

الُمتمحــورة حــول تنظيــم العمــل  بفعاليــة وتطويــر المهــارات  بشــكل صحيــح.
ــة  ــع الوظائــف فــي مؤسســتنا. ويتألــف مــن ســجل وصفــي للوظيف ــاءات هــو دليــل يشــمل جمي اإلطــار المرجعــي للوظائــف والكف
وللمناصــب يحــدد: المهــام واألنشــطة، باإلضافــة إلــى المهــارات واإلجــراءات المصاحبــة الالزمة لتحســين إدارة الوظائــف.  ويتدخل 

بشــكل واضــح فــي تحديــد عــدة عمليــات كالتالــي:

اإلطار المرجعي للوظائف
والكفاءاتالتواصل

والكفاءاتالتواصل
حول الوظائف والمسارات

المهنية داخل المؤسسة

إمكانية التنقل/المسارالمهني
تحديد التوجه المهني وبرامج تطوير 

الكفاءات

التقييم الفردي
تحليل التباينات بين الكفاءات المطلوبة
والكفاءات المكتسبة من خالل معايير

وأهداف محددة

التكوين
تحديد خطط أو مسارات التكوين، وتحويل
مرجعيات الوظائف إلى مرجعيات للتكوين

السجل الوصفي للوظيفة
تحديد األنشطة والمسؤوليات والكفاءات 

والسمات الوظيفية للمنصب

التوظيف
تخطيط وتحليل الخصاص الوظيفي، 
إضفاء الطابع الرسمي على عروض 

العمل وتحديد المؤهالت المطلوبة
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نظام المعلومات وإعادة هندسة العمليات
ة د لجــو ا ة  ر ا د إ م  نظــا ضــع  و

أنشــأت األمانــة للتمويــل األصغــر نظــام إدارة الجــودة  ســنة 2017، فــي إطــار التحضيــر لشــهادة ISO 9001 نســخة  2015. 
وينصــب نظــام إدارة الجــودة علــى:

تصميم سياسة جودة تعكس التزام جميع موظفي المؤسسة بإرضاء الزبناء.	 
إعداد خارطة لعمليات نظام إدارة الجودة	 
وضع مؤشرات األداء ومراقبة العمليات.	 

2 0 1 5 نســخة   9 0 0 1  I S O ة د لشــها لتحضيــر  ا
بــدأت المؤسســة التحضيــر لنيــل لشــهادة  ISO 9001 نســخة 2015 لنشــاط القــروض الصغــرى. وتســعى المؤسســة إلــى الحصــول 

علــى الشــهادة فــي بدايــة الربــع الثانــي مــن ســنة 2018.

جيــة ذ لنمو ا لــة  كا لو ا
ــة  ــى دعــم تطويــر نشــاطها مــن خــال نمــوذج تنظيمــي يلبــي معاييــر الفعالي ــا إل ــة للتمويــل األصغــر  حالي تســعى مؤسســة األمان

ــة: ــق األهــداف التالي التشــغيلية والنجاعــة ، بهــدف تحقي
تحديد نظام لشبكة التوزيع عبر األنترنت يتماشى و التوجهات اإلستراتيجية للمؤسسة.	 
اعتماد إستراتيجية مناسبة لتخصيص الموارد حسب نوع كل وكالة.	 
إنشاء  تنظيم للشبكة يجمع بين مكون التطوير ومكون الفعالية التشغيلية.	 
تعزيز أنظمة المراقبة الداخلية عن طريق مضاعفة مستويات الرقابة داخل الشبكة.	 

ت لعمليــا ا ســة  هند ة  د عــا إ
اعتمــدت األمانــة للتمويــل األصغــر منهــج إعــادة هندســة األعمــال ، إلعــادة تشــكيل عملياتهــا بصــورة شــاملة مــن أجــل هيكلــة جديــدة 

تهــدف تحســين فعاليــة العمليــات وتعزيــز المراقبــة والتحكــم فــي المخاطــر.
 انصــب برنامــج األمانــة إلعــادة هندســة العمليــات  لســنة 2017 علــى العديــد مــن العمليــات، بمــا فــي ذلــك عمليــات  اإلنجــاز والدعــم 

واإلدارة:

عمليــات  اإلنجاز:
منح القروض:  استقطاب الزبائن، وإرسال وتتبع األموال لنشاط القروض الصغرى.	 
تدبير القروض: التحصيل الودي ، إدارة نشاط أعوان التحصيل ، تدبير طلبات رفع اليد.	 

عمليــات الدعم
نظــم المعلومــات: أمــن نظــام المعلومــات، تســيير الشــبكات واالتصــاالت، إدارة  قواعــد البيانــات، صيانــة  حظيــرة 	 

المعلوميــات، تدبيــر اإلعــدادات
المشتريات والوسائل العامة: اإلدارة اللوجيستيكية ، إدارة المخزون ، إدارة البريد.	 

اإلدارة: عمليات 
إدارة المخاطــر والمراقبــة: ميثــاق الرقابــة الدائمــة، مكافحــة  تبييــض األمــوال وتمويــل األنشــطة غيــر المشــروعة، إدارة 	 

اإلبــاغ عــن المخالفــات.
الجودة:  فحص الجودة الداخلية والتحكم في المعلومات الموثقة	 
 التشغيل الذاتي للعمليات المتعلقة بالميزانية، المشتريات ، األصول التابثة وتدبير المخزون	 
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وضــع حــل متكامــل لإلدارة اإللكترونيــة للعمليــات التالية:
عملية مراقبة الميزانية.	 
عملية الشراء.	 
عملية إدارة األصول.	 
عملية إدارة المخزون.	 

ء ــا بن لز ا ت  ــا ق عال ة  ر ا د إ ع  و ــر مش ق  ــال ط إ
قامــت األمانــة للتمويــل األصغــر بإطــاق مشــروع إدارة العاقــة مــع الزبنــاء كجــزء مــن إســتراتيجيتها لتحســين معرفتهــا بالزبــون، 

حيــث أن إدارة العاقــة  مــع الزبنــاء  تعمــل علــى خلــق  الفعاليــة مــن خــال الخصائــص الوظيفيــة التــي توفرهــا:
تحديد ومعرفة أكبر قدر من المعلومات حول الزبناء	 
 اكتساب أكبر عدد من الزبناء من خال المبيعات والتي تستجيب بدقة  الحتياجات وتوقعات الزبناء.	 
تلبية مختلف الخدمات وإرضاء  المعنيين باألمر من خال خلق تآزر  عبر تعزيز التعاون بين الجميع.	 
ــاء مــن خــال معرفتهــم بشــكل أفضــل مــن قبــل الــوكاء الذيــن يمكنهــم تلبيــة احتياجاتهــم بدقــة ... وحتــى  	  كســب وفــاء الزبن

اســتباقها.

 عــرض منتــج تيســير األمانــة للبيع الحر
وضعــت األمانــة حــال جديــدا يســمح لغيــر زبنائهــا مــن  االســتفادة مــن عقــد تأميــن تيســير األمانــة دون  شــرط اإلقتــراض. ويســمح 

هــذا الحــل ب:
اشتراك الزبناء في التأمين األصغر »تيسير األمانة« عن طريق البيع الحر على مستوى نظام المعلومات.	 
فسخ عقد تيسير األمانة في حالة التعاقد على القرض من قبل زبون البيع الحر.	 

 التنقيــط: تطبيــق تقييــم الســلوك الخــاص بمكتب القروض
ــط  ــى مســتوى نظــام المعلومــات مــن خــالل دمجــه مــع  التنقي ــم الســلوك الخــاص بمكتــب القــروض  عل ــق تقيي ــم تنصيــب تطبي ت

ــروض. ــين إدارة المخاطــر المرتبطــة بالق ــة لتحس ــي لألمان الداخل

تعزيــز نظام الوقايــة من االحتيال
تعزيز النظام الداخلي للوقاية فيما يخص بكشف ومعالجة  االحتيال من خال:

 وضع إجراءات الرقابة الداخلية المائمة  للمؤسسة والحد من مخاطر االحتيال.	 
التقييم المنتظم لفعالية  أجهزة الوقاية والكشف عن المخاطر.	 
تنفيذ إجراءات الكشف والتعامل السريع  مع  عيوب، ومؤشرات االحتيال.	 
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التواصل الرقمي
قمــي لر ا صــل  ا لتو ا ل  مجــا فــي  هــا  د جهو يــز  تعز نــة  ما أل ا صــل  ا تو

عــي جتما ال ا صــل  ا لتو ا ئل  ســا و علــى  قميــة  لر ا لحملــة  ا
بعــد نجــاح حملتهــا الرقميــة األولــى المعروفــة باســم »نمــي مشــروعي«، تســتمر األمانــة فــي  المراهنــة علــى التكنولوجيــا الرقميــة 

كقنــاة عــرض جديــدة لمنتجاتهــا وخدماتهــا.
ــع  ــرب، بوض ــوم الق ــى مفه ــي عل ــل الرقم ــتراتيجيتها للتواص ــز إس ــال تركي ــن خ ــر، م ــل األصغ ــة للتموي ــة األمان ــت مؤسس قام
إســتراتيجية للتواصــل تشــمل جميــع المنتجــات  التــي لهــا نفــس إمكانــات التوزيــع ، ممــا أدى إلــى تســهيل الولــوج إلــى الميــزات 
التقنيــة لمنتجاتهــا، و جمــع قاعــدة كبيــرة مــن الزبنــاء المحتمليــن تحــت »عامتهــا« حيــث ركــزت المؤسســة جهودهــا لتحويلهــم إلــى 

زبنــاء حقيقييــن.
وتندرج الحمالت المقبلة ،  المزمع إطالقها في 2018 ،  ضمن هذه اإلستراتيجية لتحقيق األهداف التالية:

 الرفع من مكانة المؤسسة والحرص على حسن سمعتها اإللكترونية؛	 
 دعم التواصل الرقمي؛	 
 كسب ثقة الزبناء من خالل  مراسلتهم بشكل شخصي وتقديم إرشادات شخصية لهم ؛	 
استقطاب زبناء جدد؛	 
االستفادة من نجاح الحملة السابقة التي سجلت ما يقرب من 16000  متابع للصفحة .	 
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أحداث السنة
ليــة الوطنيــة لجمعيــات  تعييــن الســيد أحمــد غزالــي رئيســا للفيدرا

القــروض الصغــرى
ــر 2017،  ــس 16 نونب ــوم الخمي ــد ي ــذي عق ــس اإلدارة ال ــاع مجل ــال اجتم خ

تــم تعييــن الســيد أحمــد الغزالــي، رئيــس مؤسســة األمانــة للتمويــل األصغــر، 
باإلجمــاع رئيســا جديــدا للفيدراليــة الوطنيــة لجمعيــات القــروض الصغــرى. 
وأعــرب المجلــس عــن تقديــره البالــغ للرئيــس المنتهيــة واليتــه، الســيد طارق 
ــل  ــى العم ــرى، عل ــروض الصغ ــي للق ــة أرض ــس مؤسس ــي، رئي سجلماس
ــر  ــز وتطوي ــه ومشــاركته والتزامــه بتعزي ــرة واليت ــه طــوال فت ــام ب ــذي ق ال

قطــاع التمويــل األصغــر فــي المغــرب.

انتخــاب الســيد يوســف بنشــقرون رئيســا لمجلــس إدارة 
شــبكة ســنابل

ــل  ــة للتموي ــة األمان ــا لمؤسس ــرا عام ــه مدي ــقرون، بصفت ــف بنش ــيد يوس ــب الس ــم تنصي ت
األصغــر، رئيســا لمجلــس إدارة شــبكة ســنابل العربيــة للتمويــل األصغــر.

ــن  ــا م ــتنا وغيره ــاهمة مؤسس ــنة 2002، بمس ــت س ــنابل تأسس ــبكة س ــر أن ش ــدر بالذك ويج
ــة  ــز وتقوي ــا، لتعزي ــمال أفريقي ــة الشــرق األوســط وش ــي منطق ــر ف ــل األصغ ــات التموي مؤسس
قــدرة قطــاع التمويــل األصغــر علــى توفيــر خدمــات ماليــة شــاملة ومســتدامة لألشــخاص ذوي 

ــة: ــك وضعــت األهــداف التالي ــة ، وبذل ــدان العربي ــي البل دخــل منخفــض ف
تعزيــز قــدرة القطــاع فــي الــدول العربيــة مــن حيــث: الممارســات الجيــدة والشــفافية 	 

ــة الزبناء. وحماي
الدعــوة إلــى خلــق بيئــة قانونيــة  عملياتيــة وتنظيميــة تفضــي إلــى اإلدمــاج المالــي 	 

المســتدام لألشــخاص الذيــن ال تشــملهم النظــم الماليــة التقليديــة؛
ــادة عــدد المنخرطيــن 	  دعــم وتشــجيع إنشــاء شــبكات وطنيــة فــي الــدول العربيــة وزي

ــدول والمؤسســات(. )ال
وباعتبارهــا أول مؤسســة تعمــل علــى تعزيــز اإلدمــاج المالــي فــي الــدول العربيــة، فــإن شــبكة 	 

ســنابل تضــم حاليــا 90 عضــوا  مــن 12 دولــة عربيــة، تمثــل حوالــي ٪73 مــن إجمالــي المنطقــة.

ــا المعلومــات ــم لبرنامــج اســتمرارية تكنولوجي وضــع تصمي

ــة  ــة الي مؤسس ــة األمني ــية للسياس ــر األساس ــد العناص ــج أح ــذا البرنام ــل ه  يمث
وضمــان »اســتمرارها«  جــراء حــادث فُجائــي قد يؤثــر على نظامهــا  المعلوماتي.
ــي  ــي إعــادة تشــغيل النشــاط ف ــا المعلومــات ف ــل خطــة اســتمرارية تكنولوجي تتمث

أســرع وقــت ممكــن مــع فقــدان الحــد األدنــى مــن البيانــات. 
وبهــذا الصــدد، أطلقــت مؤسســتنا، مــن الســبت 04 إلــى األحــد 5 نونبــر 2017، 
ــاح،  ــت بالنج ــي كلل ــات، الت ــا المعلوم ــتعادة تكنولوجي ــة اس ــا لخط ــار له أول اختب
وكان الهــدف مــن ورائهــا تحويــل وتشــغيل جميــع خدمــات تطبيــق نظــام معلومــات 

األمانــة علــى موقعهــا االحتياطــي بعــد القيــام بتجربــة محــاكاة حــادث فجائــي.



 التقرير الســنوي342017

معرض االقتصاد االجتماعي والتضامني
تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس، تــم تنظيــم الــدورة السادســة مــن معــرض االقتصــاد االجتماعــي 
ــة  ــة المكلف ــة الدول ــة واالقتصــاد االجتماعــي  وكتاب ــل الجــوي والصناعــة التقليدي ــه وزارة الســياحة والنق ــذي أطلقت ــي، ال والتضامن
ــاء.  ــورو بالدارالبيض ــاء ت ــي  فض ــر 2017 ف ــى 27 نوفمب ــن 18 إل ــرة م ــي الفت ــي  ف ــاد االجتماع ــة واالقتص ــة التقليدي بالصناع
ونظمــت هــذا الــدورة تحــت شــعار »االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ودوره فــي حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة«، وتميــزت 

ــوار ألول مــرة. ــة المغــرب/ الســنيغال والمغرب/كــوت ديف باســتقبال المعــارض الدوري
شــارك فــي المعــرض 30 زبونــا مــن »األمانــة«  تنوعــت منتجاتهــم بيــن التطريــز والحياكــة التقليديــة  صناعــة الديكــور والمنتجــات 

لمحلية. ا
ــد شــكل هــذا  ــد عــدد مــن المؤتمــرات. كمــا ق ــى عق ــة إل شــمل برنامــج المعــرض أنشــطة ومعــارض وتســويق المنتجــات باإلضاف
ــات التســويق،  ــر، واإلدارة، وتقني ــف مجــاالت التدبي ــي مختل ــن ف ــن متنوعــة للعارضي ــج تكوي ــم برام الحــدث أيضــا فرصــة لتقدي

ــة مؤسســات القطــاع. ــل لتحســين حكام ــات التموي وآلي
وشارك في أشغال هذا الحدث المدير العام لألمانة للتمويل األصغر، السيد يوسف بنشقرون.



35

627 996

64 989

563 006

36 655

355 343

207 206

65 069

102 181

1 040

100 217

581 411

70 997

510 414

35 508

322 192

234 161

107 476

97 045

1 414

95 733

31/12/2017 النوع                                                                                         31/12/2016       
منتجــات اســتغالل القروض الصغرى
تكاليــف اســتغالل القروض الصغرى

الناتــج الصافــي الســتغالل القروض الصغرى
منتجــات اســتغالل أخرى غيــر القروض الصغرى

تكاليف االســتغالل العامة 
 تخصيصــات االحتياطــات وفقــدان الديون غير المســترجعة

تخصيصــات االحتياطات واســترجاع الديــون المتهالكة
الجاري الناتج 

الناتــج غير الجاري
الناتج الســنوي

*بما في ذلك منتجات التنويع  دون المكافأة  اإلستثنائية

الوضعية المالية والمحاسباتية
يــف ر لمصا ا و ت  لمنتجــا ا ت  با حســا

ى لصغــر ا ض  و للقــر فــي  لصا ا تــج  لنا ا
ســجل الناتــج الصافــي للقــروض الصغــرى زيــادة قدرهــا 10.30 ٪ مقارنــة  مــع شــهر دجنبــر 2016 مــن 510 مليــون درهــم إلــى 
563 مليــون درهــم فــي عــام 2017. ويعــزى هــذا التحســن إلــى نمــو النشــاط مــن جهــة وانخفــاض المصاريــف الماليــة، والتــي 

انخفضــت بنســبة 8.46٪ مقارنــة بعــام 2016.
ل ســتغال لال مــة  لعا ا ليــف  لتكا ا

ــة 2016 .  ــع نهاي ــة م ــبة % 10,29 مقارن ــادة بنس ــك زي ــجلة بذل ــم مس ــون دره ــتغال 353 ملي ــة لاس ــف العام ــت التكالي بلغ
وتعــزى هــذه الزيــادة إلــى التطــور الــذي عرفتــه كلفــة المســتخدمين ) 21+ مليــون درهــم( والمصاريــف الخارجيــة ) 8,8+ مليــون 
درهــم( الناتجــة عــن الزيــادة فــي عــدد المســتخدمين وعــن الرفــع مــن مســتوى األجــور وكــذا عــن مواصلــة برنامــج تحويــل مقــرات 

الــوكاالت وتطويــر الشــبكة.
وعلــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة فــي نفقــات التشــغيل العامــة، انخفــض مؤشــر االســتغال المعــاد معالجتــه* مــن 60.6٪ فــي عــام 

2016 إلــى 59.57٪ فــي عــام 2017 والتــي ال تــزال أدنــى نســبة فــي القطــاع.
طــر لمخا ا تكلفــة 

ــي  ــم والت ــون دره ــات 71,9 ملي ــة االحتياط ــة لمراجع ــات الصافي ــا بالتخصيص ــر عنه ــر المعب ــة المخاط ــت كلف ــا، بلغ ــن جهته م
ــة. ــنة الماضي ــي الس ــل % 41,56 ف ــاري مقاب ــج الج ــن النات ــت % 41.32 م امتص

ووفقــا لسياســتها االحترازيــة فــي مجــال تغطيــة المخاطــر، قامــت المؤسســة بتخصيــص احتياطــي إضافــي للمخاطــر العامــة بقيمــة 
50 مليــون درهــم، ممــا رفــع المبلــغ الجــاري إلــى 186,3 مليــون درهــم.

فــي لصا ا تــج  لنا ا
ســجل الناتــج الصافــي زيــادة بنســبة % 4,68 حيــث بلــغ 100,2 مليــون درهــم مقابــل 95,7 مليــون درهــم فــي 2016، ممــا يؤكــد 

أكثــر علــى النجاعــة الماليــة لألمانــة واألداء الجيــد المحــرز فــي مجمــوع بنيــات نشــاطها.

ليــف           لتكا ا و ت  لمنتجــا ا
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67 111

238 031

71 956

114 556

70 599

217 039

69 026

101 435

المبلغ بمليون درهم

نوع التكلفة                                                               31/12/2016           31/12/2017
تكاليــف مالية

ــتخدمين تكاليف المس
تكاليــف تدهور الحقيبــة المالية

إدارية تكاليف 

عيــة       لنو ا حســب  ليــف  لتكا ا

لحصيلــة ا ت  با حســا
: ء بنــا لز ا ن  يــو د

تحســن جــاري الديــون الصافــي للزبنــاء، والــذي يشــمل أكثــر مــن %96 مــن الديــون الســليمة بنســبة %3,27 عنــد متــم دجنبــر 
2017 حيــث اســتقر فــي 2437 مليــون درهــم مقابــل 2360 مليــون درهــم فــي الســنة الســابقة. و يعــزى هــذا التحــول المتحكــم 
فيــه إلــى اإلســتراتيجية التــي تعتمدهــا األمانــة منــذ ســنة 2011 و المتمثلــة فــي إدارة المخاطــر بهــدف إقامــة نمــوذج يرتكــز علــى 

مراجعــة خطــر التكتــل الجغرافــي والقطاعــي للقــرض، وتنشــيط سياســة اســترداد الديــون المســتعصية.
ــاع  ــم القط ــن حج ــوق % 37 م ــة تف ــرى بحص ــروض الصغ ــواق الق ــدر أس ــي تص ــادي ف ــا الري ــى موقعه ــة عل ــت األمان حافظ

بخصــوص الجــاري الخــام.
: لبنكيــة ا ض  و لقــر ا

اســتقر جــاري القــروض البنكيــة عنــد 31 دجنبــر 2017 فــي 1179 مليــون درهــم. ويتشــكل أساســا مــن القــروض آلجــال التــي 
تبقــى المصــدر األساســي لتمويــل المؤسســة.

تخضــع هــذه القــروض، والتــي تــم التعاقــد بشــأنها أساســا مــع الشــركاء المحلييــن، لفائــدة محــددة. وال تمثــل نســبة جــاري القــروض 
بفائــدة متغيــرة إال %4 مــن مجمــوع جــاري القــروض.

ــنة  ــل % 5,18 س ــبة % 4,72 مقاب ــي نس ــتقر ف ــنة 2017 بنحــو 46 نقطــة ليس ــات برســم س ــة التموي وانخفــض متوســط تكلف
 .2016

 خــال ســنة  2017اســتفادت األمانــة مــن خمســة قــروض متوســطة األجــل بمبلــغ إجمالــي بلــغ 680 مليــون درهــم تــم التعاقــد 
بشــأنها مــع مجموعــة التجــاري وفــا بنــك بملبــغ ) 200 مليــون درهــم( و البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة ) 100 مليــون درهــم( 

و البنــك الشــعبي ) 150 مليــون درهــم( وكــذا صنــدوق جيــدة )80 مليــون درهــم و 150 مليــون درهــم(.
مــن جهتهــا، واصلــت األمانــة اســتخدام رخــص الســحب علــى المكشــوف بمرونــة، والتــي تــم تجديدهــا بمبلــغ إجمالــي بلــغ 322 

مليــون درهم.
تيــة ا لذ ا ل  ا مــو أل ا

ارتفعت األموال الذاتية البالغة 1139 مليون درهم بنسبة % 15.82 سنة 2017،  وهي نسبة مماثلة لنسبة السنة الفارطة.
وعليه، فإن توحيد األموال الذاتية يضمن النجاعة المالية للمؤسسة لدعم أهداف تنميتها
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القوائم                                                                31/12/2017              31/12/2016
2 679 503

125 356

2 437 603

47 456

69 088

2 679 503

262 551

1 021 108

256 375

142

1 139 326

100 217

2 581 316

110 445

2 360 473

45 450

64 948

2 581 316

427 198

907 103

261 269

2 010

983 736

95 733

المبالغ بآالف الدراهم

نسب االستقاللية                                                              2017                      2016

نسب تكلفة الوحدة المقترضة                                                2016                     2017

نسبة المردودية                                                               2016                      2017

االســتقاللية العملياتيــة
االكتفــاء الذاتي المالي

119,12%

118,78%

119,69%

119,02%

تكاليــف المســتخدمين/الجاري المتوســط
تكاليــف إدارية/الجاري المتوســط

تكاليــف جــودة الحقيبة/الجاري المتوســط
تكاليــف الفائدة/الجاري المتوســط

مردوديــة الحقيبة
مردوديــة ألموال الذاتية*

األصول* مردودية 

9,28%

4,68%

2,92%

2,72%

24,75%

10,19%

3,74%

 9,32%

4,36%

2,97%

3,03%

24,22%

11,26%

3,68%

األصول
الخزينة أصول 

الزبناء ديون 
أصول أخرى

القيــم الثابتة
الخصوم

خصــوم الخزينة
التمويل ديون 
ديون أخرى

أموال ذاتيــة مماثلة
األموال التشــاركية )يعــاد معالجتها(

ضمنها الناتج الســنوي

لحصيلــة ا ت  با حســا

ليــة لما ا لنســب  ا

*نسب خارج تخصيصات المخاطر العامة
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 رأي مفتشي الحسابات
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 الشركاء
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