
عقــد البرنامــج الوطنــي لدعــم األنشــطة المــدرة للدخــل عبــر القــروض الصغــرى ، والــذي أطلــق بمبــادرة مــن مؤسســة صنــدوق 
اإليــداع والتدبيــر يف 2014، وبتعــاون مــع مركــز محمــد الســادس لدعــم التمويــل الصغيــر التضامنــي، والفدراليــة الوطنيــة لجمعيــات 
القــروض الصغــرى وصنــدوق جيــدة، دورتــه السادســة بمشــاركة 225 مرشــح مــن حاملــي المشــاريع الصغيــرة، مــن مختلــف ربــوع 

المغــرب.

ويهــدف البرنامــج الوطنــي لدعــم األنشــطة المــدرة للدخــل عبــر القــروض الصغــرى إىل المســاهمة يف الحــد مــن اإلقصــاء االجتماعــي 
للشــباب عبــر تشــجيع التشــغيل الــذايت واإلدمــاج واالســتقاللية االقتصاديــة للشــباب.

الدورة السادســة للبرنامج الوطني لدعم األنشطة المدرة للدخل 
عبر القروض الصغرى
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225
تســلم 225 ملف 

ترشيح

163
دعم 163 مشــروعا من ِقَبِل مؤسســة 

صنــدوق اإليــداع والتدبيــر خــالل دورة 2020

2.5 مليــون درهــم 
توزيــع مســاعدات مالية 
تناهــز 2.5 مليــون درهم 



لذلــك، يتــم إطــالق طلــب ترشــيحات ســنويا ، موجــه لجمعيــات القــروض الصغــرى، مــن أجــل انتقــاء المشــاريع يف طــور اإلنشــاء 
أو المنشــأة حديثــا والمؤهلــة لالســتفادة مــن دعــم البرنامــج. وبفضــل المســاعدة الماليــة الممنوحــة مــن طــرف مؤسســة صنــدوق 
اإليــداع والتدبيــر، يتمكــن الشــباب حاملــي المشــاريع مــن تمويــل جــزيئ أو كلــي لمســاهمتهم الشــخصية يف المشــروع، علــى 
%50 مــن تكلفــة المشــروع ويف حــدود ســقف القــرض الممنــوح مــن طــرف جمعيــات القــروض  أال تتجــاوز قيمــة المســاعدة 
الصغــرى. كمــا يســتفيد المشــاركون أيضــا مــن تكويــن يوفــره مركــز محمــد الســادس لدعــم التمويــل الصغيــر التضامنــي ومــن 
كبــة ُمْســَتْهِدَفة مــن طــرف صنــدوق جيــدة والفدراليــة الوطنيــة لجمعيــات القــروض الصغــرى عبــر جمعيــات القــروض الصغــرى  موا

وذلــك بهــدف ضمــان  اســتمرارية واســتدامة مشــاريعها الصغيــرة. 

الــدورة،  بعــد تقييــم ملفــات المترشــحين مــن طــرف لجنــة التحكيــم، منحــت مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر، برســم هــذه 
مســاعدات ماليــة لفائــدة 163 مشــروع صغيــر تســتجيب لمعاييــر نظــام طلــب المشــاريع الــذي أُْطلِــَق يف يونيــو 2020. وبلغــت 

القيمــة اإلجماليــة لهــذه المســاعدات الماليــة 2.5 مليــون درهــم.

اعتبــارا للظــروف الصحيــة الحاليــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد 19، لــم تعــرف هــذه الــدورة تنظيــم أي حفــل بالمناســبة، وقــد تــم 
تســليم المســاعدات لجميــع المســتفيدين عبــر تحويــالت بنكيــة مباشــرة لحســاباتهم.

الفائزيــن، وذلــك  المترشــحين  بالنســبة لجميــع  التكويــن عــن بعــد  بإجــراء  الــدورة السادســة  الســياق، تميــزت هــذه  ويف نفــس 
إىل  إضافــة  المديونيــة،  تدبيــر  األزمــة،  وضعيــة  والمــايل يف  االجتماعــي  األداء  الميزانيــة،  الرقمنــة،  الوحــدات:  لمختلــف  بالنســبة 

الذاتيــة… والتنميــة  التســويق  تقنيــات 

كمــا تــم توزيــع جوائــز وميداليــات وشــهادات اســتحقاق علــى مســؤويل جمعيــات القــروض الصغــرى المشــاركة، وهــي: التضامــن، 
أرضــي، التوفيــق، األمــان، إنمــاء، بــاب الــرزق الجميــل، واإلســماعيلية.
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نبــذة عــن مؤسســة صندوق اإليــداع والتدبير

تعــد مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر، وهــي جمعيــة تحظــى بصفــة المنفعــة العامــة طبقــا للمرســوم رقــم 2.07.893 الصــادر يف 29 مايــو 2007، رافعــة للمســؤولية 
المبــادرات التضامنيــة والتنميــة االجتماعيــة والمســتدامة،  2004، علــى دعــم  اإليــداع والتدبيــر. وتعمــل منــذ إنشــائها يف ســنة  االجتماعيــة بالنســبة لمجموعــة صنــدوق 

ومشــاريع تثميــن المــوروث الثقــايف والتاريخــي الوطنــي، وبرامــج دعــم الرياضــة والمواهــب والكفــاءات، إضافــة إىل دعــم العلــم والمعرفــة.

مــن خــالل أعمالهــا االجتماعيــة المهيكلــة، تعبــر مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر عــن التزامــات مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر يف مجــاالت التضامــن والمســؤولية 
االجتماعيــة، ومــن خــالل قيمهــا التآزريــة والمواطنــة. وتضطلــع المؤسســة بهــذه المهمــة عبــر:

    • الرعايــة الُمســاِهمة عبــر توفيــر المســاعدات الماليــة للمبــادرات التــي تدخــل يف نطــاق تدخلهــا؛

    • الرعايــة المانحــة عبــر توفيــر مســاهمات عينيــة لفائــدة الســاكنة المســتهدفة عبــر وســاطة الجمعيــات األهليــة المحليــة والجهويــة؛

لــة مــن خــالل وضــع خبــرة مجموعــة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر يف خدمــة النســيج الجمعــوي.     • الرعايــة الُمَؤهِّ


