
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

" لسناب"برنامج انتقاء الجمعيات بشأن بنظرا للطلب المتزايد على تمديد فترة االعالن المتعلق 

نونبر  28غاية فإن مؤسسة بسمة قامت بتمديد مدة االعالن إلى ، لتمويل المشاريع المدرة للدخل

 ليال. 00:00على الساعة  2021
 

 

 :التعريف بالمؤسسة
 

منظمة مغربية غير حكومية مستقلة ذات امتداد وطني، مهتمة  الجتماعيةامؤسسة بسمة للتنمية 

 م. 2001دجنبر  29ه الموافق ل  1422شوال  13بالتنمية االجتماعية، تأسست بالرباط بتاريخ 

بهدف المساهمة في تحسين األوضاع االجتماعية للفئات المحتاجة، وتنشط في العديد من المجاالت 

 قدراتها، تفعيل وتأهيلاالجتماعية،  للجمعيات المؤسسي بالمشاريع، البناء ستدامةالم أهمها، التنمية

 به. المتصلة التشريعات تطوير في والمساهمة المدني العمل أدوار

   

  :تقديم البرنامج
 

لفائدة  مدرة للدخلوإحداث مشاريع  الى دعم للدخل،"سنابل" لتمويل المشاريع المدرة  برنامجيهدف 

عبر تغيير الثقافة القائمة على المساعدة إلى تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية  الفئات الهشة

لدخل، المندمجة المستدامة. وسيخصص هذا الدعم لفائدة الفئات الحاملة للمشاريع المدرة ل االقتصادية

 .والتضامني، التعاوني االجتماعي االقتصادفي إطار 

 

سيحدد العدد النهائي للمشاريع المختارة على مستوى كل جمعية في حدود الميزانية المتاحة وفقًا 

وستستفيد  لنتيجة عملية االنتقاء. لذا يجب على الجمعيات المهتمة تقديم طلب الترشيح الخاص بها.

 تستوفيوالتي  الجمعيات التي تشتغل في المجال اإلنساني واالجتماعي التنموي،من هذا الدعم 

 .هاالشروط المطلوبة وذلك بعد دراسة وتقييم ملفات

 

 درة للدخل امل شاريعتمويل املل برنامج "سنابل" 
 اقتراح مشاريع مدرة للدخل فتح باب عالن عنإ

 لفائدة الفئات الهشة 

 -املرحلة األولى-



 

 

 :الهيئات المستفيدة
 والمتواجدة بالجهات التالية: الجمعيات التي تشتغل في المجال اإلنساني واالجتماعي التنموي

 جهة الرباط سال القنيطرة؛ -

 جهة درعة تافياللت.  -
 

 :الفئة المستهدفة
)المطلقات، األرامل، األمهات العازبات، زوجات السجناء والمتزوجات من أزواج  النساء•

 ذوي أمراض

 (؛مزمنة   

 سنة( ؛ 35و 18)ما بين  الشباب •

 .األشخاص في وضعية إعاقة •
 

 

 معايير قبول وانتقاء المشاريع:
 جمعية محلية بتنسيق مع حامله؛أن يقدم المشروع من طرف  .1

 أن يكون المشروع تنمويا، قابال للتنفيذ ومصحوبا بدراسة مالية مفصلة؛ .2

 أن يكون حامل المشروع ضمن الفئات المستهدفة المذكورة أعاله؛ .3

 أن تكون لحامل المشروع سابق تجربة بالمجال الذي يقترح االشتغال فيه؛ .4

 كلفة المشروع. لمائة منبا 30و20ما بين  بنسبة تتراوحالمساهمة  .5

 

 :كيفية تقديم طلب الدعم
 تفيد من الدعم عبر مرحلتين:سيتم انتقاء المشاريع التي ستس

  )موضوع هذا اإلعالن(؛ تهم انتقاء الجمعيات المحتضنة للمشاريع المرحلة األولى -1

 ستهم انتقاء المشاريع. وسيتم اإلعالن عنها الحقا. المرحلة الثانية -2

 

 

 األولى:المرحلة 
الجمعيات التي تشتغل في المجال اإلنساني واالجتماعي التنموي المهتمة مدعوة لتقديم طلب الترشيح 

 عن طريق:



 

للمؤسسة على الرابط عبر البوابة االلكترونية المتوفرة ملئ االستمارة الخاصة بالجمعية  .1

 التالي: 

https://docs.google.com/forms/d/1GaAqPm_TdIYDE4kfQvQzKCV5lCLY

zzQd9dPQdnfKND4/edit 

 

ب حس طلب االستفادة من التمويل موجه إلى السيد رئيس مؤسسة بسمة للتنمية االجتماعية .2

 النموذج المرفق في المالحق؛

 :الملف القانوني للجمعية يتضمننسخة من   .3

 ؛القانون األساسي   -

 ؛وصل اإليداع -

الجمعية باإلدالء لدى  التزاممحضر آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية، مع ضرورة   -

إدارة مؤسسة بسمة للتنمية االجتماعية، بالمحضر الجديد في حال تجديد المكتب خالل 

 ؛نفس السنة مرفقا بوصل اإليداع

 الئحة أعضاء مكتب الجمعية؛ -

وكذا رقم  بنكية تحمل االسم الكامل للجمعية كما هو وارد في قانونها األساسي، نسخة شهادة .4

  ؛حسابها البنكي

  ؛ن األدبي والمالي برسم الثالث السنوات األخيرةيلتقريرا .5

 نسخة من النظام الداخلي بالنسب للجمعيات التي تتوفر على مكاتب إدارية؛ .6

تصريح بالشرف بصحة المعلومات المدلى بها من طرف الجمعية، حسب النموذج المرفق في  .7

 المالحق؛

 

  االجتماعيةللتنمية يمكن سحب جميع الملحقات من الموقع االلكتروني لمؤسسة بسمة  مالحظة:

/projet-a-appel-https://www.basma.ma/annonce 

 الخاصة بالمرحلة األولى فترة سحب الملفات

ع االلكتروني لمؤسسة بسمة الموق برع 2021نونبر 28إلى  01من  يتم سحب ملفات الترشيح ابتداء

 www.basma.ma  االجتماعية للتنمية

 

https://docs.google.com/forms/d/1GaAqPm_TdIYDE4kfQvQzKCV5lCLYzzQd9dPQdnfKND4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GaAqPm_TdIYDE4kfQvQzKCV5lCLYzzQd9dPQdnfKND4/edit
https://www.basma.ma/annonce-appel-a-projet/


 

 الملفات إرسالفترة 

 نونبر 28الى غاية  وذلكcontact@basma.ma   للمؤسسةالبريد االلكتروني ترسل الملفات إلى 

 ليال. 00:00على الساعة  2021
 

 :مالحظات
  المذكورة اعاله الوثائقسيتم رفض أي ملف ال يشتمل على جميع. 

  االجل المحدد لتقديم الطلبات.  لم يحترمطلب أي سيتم رفض 

 

 

 

 فاطمة شكوش .ذة بالمؤسسة منسقة المشاريعمع  تواصلللمزيد من المعلومات يمكنكم ال

 fatima.chakouch@basma.ma :االلكترونيالبريد 

 212537206866+: الثابت الهاتف
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