
الربــاط، يوم 30 دجنبر 2021

200 من المشاريع الصغيرة جدا تفوز بجوائز في
الدورة السابعة للبرنامج الوطني ل�نشطة المدرة للدخل عبر

القروض الصغرى بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليون درهم
من المساعدات المالية

عرفــت الــدورة الســابعة للبرنامــج الوطنــي لألنشــطة المــدرة للدخــل عبــر القــروض الصغــرى، التــي انطلقــت يف يوليــوز 
2021، مشــاركة 413 مــن حاملــي المشــاريع الصغيــرة جــدا مــن مختلــف جهــات المملكــة. يف نهايــة مرحلــة االنتقــاء 

األويل، تم اختيار 232 مشروعا تستجيب لمعايير األهلية للمشاركة، وتم تقديمها للتقييم النهايئ.

وبعــد تقييــم ملفــات المشــاريع المرشــحة مــن طــرف لجنــة التحكيــم، وقــع االختيــار النهــايئ علــى 200 مشــروع صغيــر 
(78 نســاء و122 رجــال)، باعتبارهــا تســتجيب لمعاييــر االنتقــاء ولشــروط طلــب المشــاريع الــذي وضعتــه لجنــة قيــادة 

البرنامج.

إجماال تم منح 2.7 مليون درهم من المساعدات المالية لحاملي المشاريع الصغيرة التي تم انتقاؤها.

كمــا ســلمت كــؤوس وميداليــات وشــهادات اســتحقاق لمســؤويل جمعيــات القــروض الصغيــرة المشــاركة يف هــذه 
الدورة، وهي : التضامن، األمانة، أرضي، التوفيق، الرواج، واإلنماء. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن البرنامــج الوطنــي لألنشــطة المــدرة للدخــل عبــر القــروض الصغــرى تــم إطالقــه يف ســنة 2014 
بمبــادرة مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر بشــراكة مــع مركــز محمــد الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنيــة 
والفدراليــة الوطنيــة لدعــم القــروض الصغــرى وصنــدوق جيــدة. ويهــدف البرنامــج إىل مكافحــة التهميــش االجتماعــي 
للشــباب مــن خالل تشــجيع التشــغيل الــذايت، مســاهما بذلــك يف إدماجهــم االجتماعــي واســتقاللهم االقتصــادي. 
وتمكــن هــذه المبــادرة اإلراديــة للشــركاء مــن التعــرف علــى وتوفيــر الدعــم المــايل لألنشــطة المــدرة للدخــل التــي 
يحملهــا مقاولــون صغــار، رجــاال ونســاء، بمواكبــة جمعيــات القــروض الصغــرى، والتــي اســتطاعت بفضــل جدواهــا 

وقابليتها لالستمرار الحصول على تمويل أويل من جمعيات القروض الصغرى.

ويف هــذا اإلطــار، يتــم كل ســنة إطالق طلــب ترشــيحات لــدى جمعيــات القــروض الصغــرى بهــدف تحديــد المشــاريع 
يف طــــور اإلنشاء أو الحديثة اإلنشاء المؤهلة للمشــــاركة يف البرنامج. وتمكن المســـــاعدة المالية التي تمـــــــــنحها لها 
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مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر مــن تمويــل جــزيئ أو كلــي للحصــة الذاتيــة للمســتفيد يف رأســمال المشــروع، 
والتــي تعــادل 50 % مــن التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع يف حــدود ســقف القــرض الممنــوح مــن ِقَبــل جمعيــات 

القروض الصغرى.

كمــا يســتفيد الفائــزون أيضــا مــن دورة تكوينيــة، والتــي نظمــت هــذه الســمة عــن بعــد، مــن طــرف مركــز محمــد 
الســادس لدعــم القــروض الصغــرى التضامنيــة ومتعاونيــن متطوعيــن مــن مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر. 

وهمت هذا الدورة التكوينية الوحدات التالية : التحول الرقمي، الميزانية، التنمية الشخصية، إلخ.

حول مؤسسة صندوق اإليداع والتدبير :

تتمتــع مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر، رافعــة المســؤولية االجتماعيــة لمجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر، 
بصفــة المنفعــة العامــة طبقــا للمرســوم الصــادر يف 29 مايــو 2007. وتعمــل المؤسســة منــذ إنشــائها يف ســنة 2004 
، علــى دعــم المبــادرات التضامنيــة والتنميــة االجتماعيــة والمســتدامة، ومشــاريع تثميــن المــوروث الثقــايف والتاريخــي 

الوطني، وبرامج دعم الرياضة والمواهب والكفاءات، إضافة إىل دعم العلم والمعرفة.

وتحــرص مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر علــى ترجمــة قيــم المواطنــة لمجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر إىل 
أعمــال ملموســة ومهيكلــة وتواكــب التطــورات االجتماعيــة بالمغــرب. يف هــذا اإلطــار، اختــارت مؤسســة صنــدوق 
اإليــداع والتدبيــر المســاهمة، ســواء يف البرامــج ذات البعــد الوطنــي أو الجهــوي أو البرامــج الراســخة بقــوة علــى 
المســتوى المحلــي، مســتهدفة علــى الخصــوص األعمال\المشــاريع المبتكــرة التــي تســتجيب النتظــارات الســاكنة 

المتطلعة إىل حلول مستدامة والقابلة للتكيف بسرعة مع التطورات السريعة للمجتمع والبيئة.

وتمــارس المؤسســة أنشــطة تمويــل وبلــورة وتنفيــذ المشــاريع، وتنظيــم تظاهــرات عموميــة أو خاصــة، وأعمــال 
التواصــل واإلشــعاع التــي مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر يف تحقيــق هدفهــا، وذلــك مــن خالل 

ثالثة أنماط من التدخل:

منــح مســاهمات ماليــة يف شــكل هبــات: لفائــدة مبــادرات تشــجع علــى الرابطــة االجتماعيــة، الكرامــة، االســتقاللية 
والمسؤولية، وجوائز تكائف االستحقاق والكفاءة والتميز.

هبــات عينيــة: مــن خالل توفيــر الكتــب والمؤلفــات، الكــؤوس التــي تفــوز بهــا المؤسســة والممنوحــة علــى ســبيل 
الكافأة…

المساهمة بالكفاءات: تسخير خبرة المجموعة يف خدمة بعض األعمال المهيكلة
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