
 

 

  
 

 

 

 

 

 استمارة الترشيح

 معلومات حول جمعية القروض الصغرى

:      الجمعية اسم  

: المشروعالمسؤول عن                     : التاريخ                                                                         : المشروعرقم                 

: للمسؤول عن المشروعالهاتف و البريد اإللكتروني   

" صاحب المشروع"  حمعلومات حول المترش  

                    :                                                                                                                             العائلي االسم

                                                                                                                                                : االسم الشخصي

                                 :                                                                                                                تاريخ االزدياد

               :                                                                                                                             مكان االزدياد

                                                : الوطنيةرقم البطاقة 
: العنوان الشخصي                                                   :   الهاتفرقم   

: العنوان المهني  
: البريد اإللكتروني  

        الحالة العائلية:                                                                                                             
                              

    متزوج "ة"                                       أرمل "ة"                                          مطلق"ة"                       عازب "ة"

لديه أطفال                                          يقطن لوحده                                     يقطن مع العائلة   

                                                                                                                                      :   الدراسي حمستوى المترش 

  االبتدائي                                                                            الثانوي            الجامعي             بدون 
             : التجربة و التكوين

 مجاله() التكوين                 عددها() سنوات الخبرة 

الشباب لفائدة الصغرى المقاوالت إلحداث المخصصة الصغرى القروض نظام عبر للدخل المذرة األنشطة لتشجيع الوطني البرنامج  

  2021ـ  ةبعلنسخة الساا 

  

 

 صورة             



 
 
 

 

 عناصر خطة العمل المحتوى

وع اسم    المشر

وعوصف فكرة   . ................................................................  المشر
وع العام الهدف  ...............................................................................................  :  للمشر

   .......................        أخر                   المهنيي             الخواص       :  الزبناء المستهدفي   
 

وعمرحلة  وع          :  المشر ي  مشر
 
وع                ءطور اإلنشا ف  تاري    خ اإلنشاء                     منشأ قانونيا مشر

 

ات(: 2021ويوليو  2020تطور النشاط بي   "سبتمبر   " )اذكر بعض المؤشر
وع مهيكل         رقم  المعامالت                                                    أخرى    أو منظم  مشر

          


وع        ...........................................................    :  القيمة المضافة للمشر
 

وع  وصف فكرة المشر

وع اتيجية المشر ي بضعة أسطر  اسبر
 
 ..................................................... ف

 
وع اتيجية المشر  اسبر

وعكما هي الصفة القانونية   ؟لمشر
ي  مقاول 

ي غرفة الحرف التقليدية(                ذاتر
 
ي )مسجل ف

 
ي )    حرف

 
ي غرفة الحرف التقليدية( غب  حرف

 
  فالح  مسجل ف

 الصفة القانونية

نامج بالنسبة لصاحب  وعأهمية االستفادة من الدعم الممنوح من طرف البر  ................................... المشر
 

وع   إضافة العمال                          تطوير المشر

 
نامج تأثب    دعم البر

  المتوسط() عدد الزبناء نسبة تطور 
 ............................ شهر  36خالل  ................. شهر  24خالل  ..... .......................  شهر  12خالل 

  الزبناء

  ومستقبال؟ ماهي حصتكم من السوق حاليا 

وعك، العراقيل والفرص؟ و نقاط قوة ماهي    ضعف مشر

  تواجدهموأماكن ؟ أسماؤهم المتوقعونو  الحاليونهم منافسوك  من

  السوق؟ ماهي حصتهم من  ؟نقاط قوتهم وضعفهم ماهي 

ي المستقبل؟  حاليا؟ كيف تتعامل معهم
 
  ف

؟ الثمن المطبق من طرف  و ما ه   ٪أقل ٪أكثر          نفس الثمن  المنافسي  

 + المنافسون
  ( )تحليل سووت

 تقديم المشروع



 :جمعية القروض الصغرى طرف من أول قرض ممنوح
 ............................... تاري    خ الحصول عىل الدعم ..................................... الدرهم(ب) المبلغ

 :جمعية القروض الصغرى طرف من القروض الممنوحة مجموع
 ..……………………مبلغها اإلجمالي  …………………عددها

 :نوعية القرض الممنوح
 قروض أخرى                                       قرض للتهيئة                                         قرض لالستهالك 

 جمعية القروض الصغرى قروض

 

 ملحق التركيبة اإلجمالية للمشروع

مقدار االئتمان الذي دفعته مؤسسة القروض  مبلغ الدعم المالي المطلوب من قبل البرنامج
 الصغرى

 التكلفة اإلجمالية للمشروع المساهمة المالية لصاحب المشروع

    
    

    

    
 



 

وع " خاص بجمعية القروض الصغرى"  إرتسمات حول المشر

وع؟ما هو األثر االقتصادي  واالجتماعي للمشر  

 

إذا كانت ممتازة لماذا.   غير كافية  متوسطة                         ممتازة                           المردودية                

غير كافية إذا كانت ممتازة لماذا.                    متوسطة ممتازة              الجدوى                

إذا كانت ممتازة لماذا. غير كافية ال                                تحسين ظروف العيش                     نعم             

غير كافية إذا كانت ممتازة لماذا. متوسطة   ممتازة   خلق فرص الشغل                

 

 ملحوظة: 

محمد السادس لدعم القروض التضامنية وصندوق التمويل جيدة والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وكذا جمعيات القروض  زوالتدبير ومركتقوم مؤسسة صندوق اإليداع 

  ين قدموا الشخصية للمترشحين الذ المعطياتمن البرنامج الوطني لدعم األنشطة المدرة للدخل عن طريق القروض الصغرى، بجمع ومعالجة ة بعالساالصغرى الداعمة للنسخة 

 طلباتهم في إطار البرنامج. ويحق فقط لهذه األطراف الوصول إلى هذه البيانات.

الشخصية، يحق للمترشحين المؤهلين لهذا البرنامج االطالع والتصحيح واالعتراض ألسباب  معطياتهمبمعالجة المتعلق بحماية األفراد فيما يتعلق  08ـ  09 للقانون رقمطبقا و

اإللكترونية التالية عناوينهم على وذلكبالشركاء الشخصية باالتصال  معطياتهمجة معالمشروعة على   

 fondationcdg@cdg.ma 

 contact@cmsms.org.ma 

 jaida@cdg.ma 

 contact@fnam.co.ma 

 بيان من جمعية القروض الصغرى حول صحة المعلومات:

ي هذا الملف دقيقة وصحيحة. 
 
 أقر بأن المعلومات الواردة ف

 التاري    خ.......  

اكاسم الشخص المفوض حسب األصول  ............. المرشح إلشر  

وع                                                                       توقيع وختم المؤسسة                                                                                      توقيع صاحب المشر

 

)صور المشروع( ملحق: توثيق المشروع  

mailto:fondationcdg@cdg.ma
mailto:jaida@cdg.ma

