
دعوة تقديم الطلبات

البرنامج الوطني لتشجيع األنشطة
المذرة للدخل عبر القروض الصغرى

الصغرى  القروض  لجمعيات  الوطنية  والفدرالية  التضامنية  الصغرى  القروض  لدعم  السادس  محمد  ومركز  والتدب�  اإليداع  صندوق  مؤسسة  تطلق 

باملغرب.  الصغرى  القروض  للدخل عرب  املذرة  األنشطة  الوطني لدعم  للربنامج  الثامنة  النسخة  التمويل جيدة،  وصندوق 

الهدف من البرنامج
ملكافحة  كأداة  املغرب  يف  للدخل  املذرة  املبتكرة  األنشطة  تشجيع   •

اإلقصاء االجت§عي ؛
وتعزيز  احتياجا  األك¬  للشباب  االقتصادية  االستقاللية  يف  املساهمة   •
أولئك  خاص  وبشكل  للبلد  واالجت§عي  االقتصادي  النسيج  يف  اندماجهم 
الذين لديهم قدرات ريادية ºكنهم من تطوير أنشطتهم وض§ن د¶وميتها ؛
• تقديم الدعم املايل للمشاريع الصغرى التي تم اختيارها من طرف الربنامج.

األهداف من الطلب
• تحصيل طلبات الدعم املستوفية لرشوط الربنامج ؛
• تحديد مبادرات خلق املشاريع املتطلبة للتمويل ؛
• التنقيب عن مبادرات مقاوالتية بحاجة للتمويل.

من يمكنه المشاركة ؟
يوجه هذا الطلب يف إطار األنشطة املذرة للدخل باملغرب، إىل الشباب 
خالل  تطويرها  أو  إنشاؤها  تم  صغرى  مشاريع  حاميل  ورجاال"  "نساءا 
املشاريع  دون   2022 يوليوز  غاية  إىل   2021 شتنرب  من  املمتدة  الفرتة 

املرتبطة بالتجارة و البناء و امليدان الصحي. 
الفئات االجت§عية الهشة والذي  الربنامج الشباب املنحدر من  يهم هذا 
عدم   Ïاملرشح عىل  يشرتط  ك§  سنة،   45 و   20  Ïب أع§رهم  ترتاوح 
املذرة  األنشطة  لتشجيع  الوطني  الربنامج  دعم  من  قبل  من  استفادتهم 
القروض  بتمويل  يحضوا   Ô و  آخر  دعم  برنامج  أي  أو  باملغرب  للدخل 
البنكية، ومستفيدون ألول مرة من خدمات ºويلية من طرف جمعيات 

القروض الصغرى.

المشاريع الصغرى المتوجة
سيتم تحديد عدد املشاريع املختارة من قبل الربنامج وفقا لنتائج االختيار 
املحصل عليها وكذا الغالف املايل اإلج§يل املخصص للربنامج. وحدد سقف 

املنحة املخصصة لكل مرشوع يف مبلغ "خمسون ألف درهم 50.000,00" 
طرف  من  املمنوحة  القروض  من  الفعلية  لالستفادة  إسنادها  يخضع 
لحامل  الشخصية  املساهمة  مستوى  وكذا  الصغرى  القروض  جمعيات 
املرشوع. ال ¶كن أن تتجاوز املنحة املقدمة من قبل الربنامج مبلغ القرض 

السالف الذكر املحصل عليه.

القانون الخاص بالبرنامج
واختيار  طلب  إجراءات  يحدد  لقانون  الرتشيح  طلبات  إخضاع  يتم 
الرتشيحات ومعاي� األهلية للربنامج. ويتم تحميل القانون الداخيل وكذا 

است§رة الرتشيح عرب املواقع االلكرتونية لرشكاء الربنامج : 

www.cm6-microfinance.ma  •
www.jaida.ma  •
www.fnam.ma  •

كيفية تقديم الترشيح 
يجب أن تتضمن ملفات الرتشيح، باإلضافة إىل است§رة الرتشيح التي ºت 
املصادقة عليها و إمضاؤها مسبقا من طرف مسؤويل مؤسسات القروض 
الصغرى، بيانًا موجزًا موقًعا ومختوًما من قبل مؤسسة القروض الصغرى 
العائيل/االسم  (االسم  áرشحهم  املتعلقة  املعلومات  جميع  يتضمن 
من طرف  املمنوحة  القروض  مجموع   ، الوطنية  البطاقة  رقم  الشخيص، 
تتبث  شهادة  عليها...)،  الحصول  وتاريخ  الصغرى  القروض  مؤسسة 
الحصول عىل القرض أو القروض من جمعية القروض الصغرى موقعة من 
لحامل  الوطنية  البطاقة  من  نسخة  إىل  باإلضافة   ، األخ�ة  هذه  طرف 
املرشوع. يجب إرسال ملفات الرتشيح بجودة عالية يف دفعة واحدة عىل 
شكل رقمي : Word أو PDF، إىل مركز محمد السادس لتمويل القروض 
الصغرى يف تاريخ أقصاه 30 شتنرب 2022 عن طريق الربيد اإللكرتوç عىل 

العنوان التايل :

f.elaoufir@cmsms.org.ma
elaoufir@gmail.com

مالحظة: كل ملف ال يتضمن جميع العنارص املذكورة أعاله سيتم رفضه.
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