
برنامج »دعم التعاونيات« يشجع جميع التعاونيات املهتمة عى تقديم طلب الرتشيح و يحفز بصفة خاصة التعاونيات املكونة من النساء أو/و الشباب أو/و من أشخاص برنامج »دعم التعاونيات« يشجع جميع التعاونيات املهتمة عى تقديم طلب الرتشيح و يحفز بصفة خاصة التعاونيات املكونة من النساء أو/و الشباب أو/و من أشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة.ذوي االحتياجات الخاصة.

يرجى العلم أن التعاونيات التي استوفت فيها الرشوط املطلوبة للمشاركة يف الربنامج ستوقع عقد قبل استالم الدعم مايل. يرجى العلم أن التعاونيات التي استوفت فيها الرشوط املطلوبة للمشاركة يف الربنامج ستوقع عقد قبل استالم الدعم مايل. 

االتصال:االتصال: يف حالة وجود أي أسئلة، املرجو االتصال بالرقم يف حالة وجود أي أسئلة، املرجو االتصال بالرقم 07.01.07.04.95 الخاص مبنظمة الخاص مبنظمة Give DirectlyGive Directly  أو طلب االستشارة بقسم العمل االجتامعي بعاملة إقليم تاوريرت.  أو طلب االستشارة بقسم العمل االجتامعي بعاملة إقليم تاوريرت.

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية )املبادرة الوطنية للتنمية البرشية )INDHINDH( مرشوع تنموي انطلق رسمياً بعد الخطاب املليك يف ( مرشوع تنموي انطلق رسمياً بعد الخطاب املليك يف 1818 ماي  ماي 20052005، ويستهدف تحسني األوضاع االقتصادية واالجتامعية للفئات الفقرية، وذلك عرب تبني منهج ، ويستهدف تحسني األوضاع االقتصادية واالجتامعية للفئات الفقرية، وذلك عرب تبني منهج    

تنظيمي خاص قوامه االندماج واملشاركة. تنظيمي خاص قوامه االندماج واملشاركة. 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) USAIDUSAID(  هي وكالة مستقلة تابعة لحكومة الواليات املتحدة األمريكية وهي مسؤولة بشكل أسايس عن إدارة املساعدات الخارجية املدنية واملساعدة اإلمنائية.(  هي وكالة مستقلة تابعة لحكومة الواليات املتحدة األمريكية وهي مسؤولة بشكل أسايس عن إدارة املساعدات الخارجية املدنية واملساعدة اإلمنائية.   

GiveDirectlyGiveDirectly منظمة دولية غري ربحية متخصصة يف متويل األشخاص الذين يعيشون أوضاع اقتصادية هشة حول العامل. منظمة دولية غري ربحية متخصصة يف متويل األشخاص الذين يعيشون أوضاع اقتصادية هشة حول العامل.   

إعالن عن طلب إبداء اهتمام

إقليم تاوريرت
برنامج دعم التعاونيات بجهة الشرق

برنامــج »دعــم التعاونيــات« يهــدف إىل متويــل االحتياجــات الالزمــة لتنميــة التعاونيــات )املــواد األوليــة ، معــدات وأدوات اإلنتــاج برنامــج »دعــم التعاونيــات« يهــدف إىل متويــل االحتياجــات الالزمــة لتنميــة التعاونيــات )املــواد األوليــة ، معــدات وأدوات اإلنتــاج 
، مــواد التســويق ، إلــخ.( يف جهــة الــرشق.، مــواد التســويق ، إلــخ.( يف جهــة الــرشق.

هــذا الربنامــج ممــول مــن طــرف الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )هــذا الربنامــج ممــول مــن طــرف الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAIDUSAID( ويتــم تنفيــذه مــن طــرف ( ويتــم تنفيــذه مــن طــرف GiveDirectlyGiveDirectly برشاكــة  برشاكــة 
مــع املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة )مــع املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة )INDHINDH(. يهــدف الربنامــج إىل منــح دعــم مــايل قــدره تســعون ألــف درهــم )(. يهــدف الربنامــج إىل منــح دعــم مــايل قــدره تســعون ألــف درهــم )90.00090.000  

درهــم( لصالــح كل تعاونيــة تــم انتقاؤهــا و يجــب عــى التعاونيــات الفالحيــة املهتمــة تقديــم طلــب الرتشــيح الخــاص بهــا.درهــم( لصالــح كل تعاونيــة تــم انتقاؤهــا و يجــب عــى التعاونيــات الفالحيــة املهتمــة تقديــم طلــب الرتشــيح الخــاص بهــا.

 التعاونيات التي ستستفيد من هذا الدعم هي التي تستويف الرشوط املطلوبة وذلك بعد دراسة وتقييم ملفاتها. التعاونيات التي ستستفيد من هذا الدعم هي التي تستويف الرشوط املطلوبة وذلك بعد دراسة وتقييم ملفاتها.

يجــري تنفيــذ هــذا الربنامــج يف إطــار مبــادرة الرئاســة األمريكيــة لدعــم أزمــة األمــن الغــذايئ العامليــة للتخفيــف مــن يجــري تنفيــذ هــذا الربنامــج يف إطــار مبــادرة الرئاســة األمريكيــة لدعــم أزمــة األمــن الغــذايئ العامليــة للتخفيــف مــن 
ــة ،  ــذه الغاي ــي. وله ــاع الفالح ــتخدمة يف القط ــات املس ــية و الطاق ــواد األساس ــعار امل ــم أس ــة تضخ ــذا أزم ــاف وك ــار الجف ــة ، آث ــذه الغاي ــي. وله ــاع الفالح ــتخدمة يف القط ــات املس ــية و الطاق ــواد األساس ــعار امل ــم أس ــة تضخ ــذا أزم ــاف وك ــار الجف آث
سيســتهدف هــذا الربنامــج فقــط التعاونيــات الفالحيــة مبــا يف ذلــك التعاونيــات النســائية للجهــات التاليــة : فــاس - مكنــاس, سيســتهدف هــذا الربنامــج فقــط التعاونيــات الفالحيــة مبــا يف ذلــك التعاونيــات النســائية للجهــات التاليــة : فــاس - مكنــاس, 

ــرشق. ــة ال ــت و جه ــة - تافيالل ــرشق.درع ــة ال ــت و جه ــة - تافيالل درع

التعاونيات الفالحية املهتمة مدعوة لتقديم ملف الرتشيح يحتوي عى الوثائق التالية:التعاونيات الفالحية املهتمة مدعوة لتقديم ملف الرتشيح يحتوي عى الوثائق التالية:

1  نسختان من   نسختان من طلب الرتشيح مرفقة مبوافقة جميع أعضاء مكتب التعاونيةطلب الرتشيح مرفقة مبوافقة جميع أعضاء مكتب التعاونية

2    نسختان من النظام األسايس للتعاونيةنسختان من النظام األسايس للتعاونية

3    نسختان  بقامئة أعضاء التعاونية )أعضاء ومؤسيس( مصادق عليها من ِقبل االجتامع العام السنوي األخرينسختان  بقامئة أعضاء التعاونية )أعضاء ومؤسيس( مصادق عليها من ِقبل االجتامع العام السنوي األخري

4    نسختان بقامئة أعضاء التعاونية تحتوي عى أرقام البطاقات الوطنية وأرقام الهواتف الخاصة بجميع األعضاء مع ذكر األعضاء ذوي االحتياجات الخاصةنسختان بقامئة أعضاء التعاونية تحتوي عى أرقام البطاقات الوطنية وأرقام الهواتف الخاصة بجميع األعضاء مع ذكر األعضاء ذوي االحتياجات الخاصة

5    نسختان من تقرير النشاط آلخر سنة ماليةنسختان من تقرير النشاط آلخر سنة مالية

6    نسختان من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو يف التعاونيةنسختان من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو يف التعاونية

7    نسختان من مخطط  تنمية التعاونية : الغرض من هذه الوثيقة هو وصف آفاق تطوير وتنمية التعاونية إذا حصلت عى دعم مايل.نسختان من مخطط  تنمية التعاونية : الغرض من هذه الوثيقة هو وصف آفاق تطوير وتنمية التعاونية إذا حصلت عى دعم مايل.

8    نسختان من طلب تسجيل التعاونية لدى السجل املحيلنسختان من طلب تسجيل التعاونية لدى السجل املحيل

شروط األهليةتقديم البرنامج

كيفية تقديم طلب الترشيح

من أجل الرتشيح، يجب عى التعاونية تقديم ملف طلب ترشيحها لدى عاملة إقليم تاوريرت، مكتب الضبط بقسم العمل االجتامعي، تاوريرت. يف الفرتة املمتدة منمن أجل الرتشيح، يجب عى التعاونية تقديم ملف طلب ترشيحها لدى عاملة إقليم تاوريرت، مكتب الضبط بقسم العمل االجتامعي، تاوريرت. يف الفرتة املمتدة من

    من من 2424 نونرب إىل  نونرب إىل 2626 دجنرب  دجنرب 20222022  

لن يتم قبول ملفات الرتشيح الواردة خارج اآلجال املحددة و الغري كاملةلن يتم قبول ملفات الرتشيح الواردة خارج اآلجال املحددة و الغري كاملة

عند تقديم ملف طلب الرتشيح، يتعني عى التعاونية استالم إيصال اإليداع واالحتفاظ به.عند تقديم ملف طلب الرتشيح، يتعني عى التعاونية استالم إيصال اإليداع واالحتفاظ به.

هام: تقديم طلبك ال يعني أنه قد تم اختيار تعاونيتك للمشاركة يف الربنامج. عملية االختيار تنافسية وتتبع متطلبات شفافة  يتم التحقق من إحرتامها من طرف جميع رشكاء الربنامج.هام: تقديم طلبك ال يعني أنه قد تم اختيار تعاونيتك للمشاركة يف الربنامج. عملية االختيار تنافسية وتتبع متطلبات شفافة  يتم التحقق من إحرتامها من طرف جميع رشكاء الربنامج.

1 التعاونيات املؤسسة و املزاولة لنشاطها قبل نونرب التعاونيات املؤسسة و املزاولة لنشاطها قبل نونرب 

20212021 داخل املجال الرتايب لإلقليم داخل املجال الرتايب لإلقليم 

2    التعاونيات التي لها أنشطة يف القطاع الفالحي، خاصة :التعاونيات التي لها أنشطة يف القطاع الفالحي، خاصة :

  الفالحة و الزراعةالفالحة و الزراعة

  تربية املوايشتربية املوايش

  تربية النحلتربية النحل

3  التعاونيات التي تضم ما بني التعاونيات التي تضم ما بني 55 إىل  إىل 1515 عضًوا عضًوا



1 املبيدات الحرشية أو األجسام املعدلة وراثيا املبيدات الحرشية أو األجسام املعدلة وراثيا

2 التجهيزات أو املصالح املوجهة لدعم قوات الحفاظ عى النظام أو األمن أو القوات العسكرية التجهيزات أو املصالح املوجهة لدعم قوات الحفاظ عى النظام أو األمن أو القوات العسكرية

3 تجهيزات أو مصالح املراقبة )ككامريات املراقبة( تجهيزات أو مصالح املراقبة )ككامريات املراقبة(

4 تجهيزات أو مصالح اإلجهاض تجهيزات أو مصالح اإلجهاض

5 تجهيزات أو مصالح العقم االإرادي تجهيزات أو مصالح العقم االإرادي

6 تجهيزات الرهان باألموال )القمر( تجهيزات الرهان باألموال )القمر(

7 املرشوبات الكحوليةاملرشوبات الكحولية

8 الجنس التجاري أو االتجار يف البرش الجنس التجاري أو االتجار يف البرش

9 املخدرات أو املؤثرات العقلية أو استخدام املواد الكيميائية أو مواد أخرى غري مراقبة أو ممتلكات أو خدمات مرتبطة بتصنيعها أو استخدامها وبيعها وتوزيعهااملخدرات أو املؤثرات العقلية أو استخدام املواد الكيميائية أو مواد أخرى غري مراقبة أو ممتلكات أو خدمات مرتبطة بتصنيعها أو استخدامها وبيعها وتوزيعها

10 أي شكل من أشكال الدعم، سواء كان ماليًا أو غري مايل، لإلرهاب أو الكيانات اإلرهابية، مبا يف ذلك، عى سبيل املثال ال الحرص، أي كيان مدرج يف قوائم الحكومات  أي شكل من أشكال الدعم، سواء كان ماليًا أو غري مايل، لإلرهاب أو الكيانات اإلرهابية، مبا يف ذلك، عى سبيل املثال ال الحرص، أي كيان مدرج يف قوائم الحكومات 

األمريكية للمنظامت اإلرهابية األجنبية أو املنظامت اإلرهابية العاملية املصنفة بشكل خاص أو أي كيان يخضع لعقوبات األمم املتحدة األمريكية للمنظامت اإلرهابية األجنبية أو املنظامت اإلرهابية العاملية املصنفة بشكل خاص أو أي كيان يخضع لعقوبات األمم املتحدة 

11 رواتب أو مدفوعات ملوظفي التعاونية أو املسريين أو أفراد أرسهم رواتب أو مدفوعات ملوظفي التعاونية أو املسريين أو أفراد أرسهم

12 رواتب أو مدفوعات ألعضاء التعاونية أو أفراد عائالتهم رواتب أو مدفوعات ألعضاء التعاونية أو أفراد عائالتهم

13 املدفوعات ألي غرض آخر ال يعزز بشكل مبارش أهداف التعاونية املدفوعات ألي غرض آخر ال يعزز بشكل مبارش أهداف التعاونية

14 النفقات املتعلقة بالضغط عى أي جهة حكومية أو فرد النفقات املتعلقة بالضغط عى أي جهة حكومية أو فرد

15 املصاريف غري املتفق عليها واملرصح بها من قبل أعضاء التعاونية وفًقا لسياساتها الداخلية وإجراءاتها ومتطلباتها، مبا يف ذلك الحاجة إىل اتفاق جامعي بشأن  املصاريف غري املتفق عليها واملرصح بها من قبل أعضاء التعاونية وفًقا لسياساتها الداخلية وإجراءاتها ومتطلباتها، مبا يف ذلك الحاجة إىل اتفاق جامعي بشأن 

املشاريع والنفقات.املشاريع والنفقات.

16 تطوير أحواض األنهار  تطوير أحواض األنهار 

17 تطوير األرايض الجديدة  تطوير األرايض الجديدة 

18 النقل املخطط للسكان البرش النقل املخطط للسكان البرش

19 شق طرق االخرتاق أو تأهيل الطرق  شق طرق االخرتاق أو تأهيل الطرق 

20 بناء خط رئييس إلمدادات املياه والرصف الصحي  بناء خط رئييس إلمدادات املياه والرصف الصحي 

21 إنشاء وَحفر ُحَفر كبرية يف األرض أو نقط مياه  إنشاء وَحفر ُحَفر كبرية يف األرض أو نقط مياه 

22 الري عى نطاق واسع  الري عى نطاق واسع 

23  إنشاء هياكل إلدارة املياه   إنشاء هياكل إلدارة املياه 

24  ترصيف األرايض الرطبة  ترصيف األرايض الرطبة

25  املكننة الزراعية عى نطاق واسع   املكننة الزراعية عى نطاق واسع 

26  تسوية وتجريف األرايض الزراعية   تسوية وتجريف األرايض الزراعية 

27  إنتاج أو تحويل املنشآت الصناعية الخفيفة   إنتاج أو تحويل املنشآت الصناعية الخفيفة 

28  تشييد مباٍن جديدة أو هياكل أخرى   تشييد مباٍن جديدة أو هياكل أخرى 

29  مشاريع املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي غري تلك الصغرية الحجم   مشاريع املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي غري تلك الصغرية الحجم 

30  األنشطة التي تؤثر عى األنواع املهددة باالنقراض   األنشطة التي تؤثر عى األنواع املهددة باالنقراض 

31  املشاريع التي قد تؤدي إىل تدهور أو خسارة األرايض الرطبة أو التنوع البيولوجي  املشاريع التي قد تؤدي إىل تدهور أو خسارة األرايض الرطبة أو التنوع البيولوجي

32  تشجيع حصاد األخشاب    تشجيع حصاد األخشاب  

33  تقديم الدعم للرتاخيص التنظيمية  تقديم الدعم للرتاخيص التنظيمية

34  املساعدة يف رشاء )مبا يف ذلك الدفع العيني والتربعات وضامنات االئتامن( أو االستخدام )مبا يف ذلك املناولة والنقل والوقود لنقل وتخزين وخلط وتحميل   املساعدة يف رشاء )مبا يف ذلك الدفع العيني والتربعات وضامنات االئتامن( أو االستخدام )مبا يف ذلك املناولة والنقل والوقود لنقل وتخزين وخلط وتحميل 

وتطبيق وتنظيف معدات الرش والتخلص النهايئ( من املبيدات الحرشية أو األنشطة التي تنطوي عى رشاء ، نقل أو استخدام أو تخزين أو التخلص من املواد و / أو وتطبيق وتنظيف معدات الرش والتخلص النهايئ( من املبيدات الحرشية أو األنشطة التي تنطوي عى رشاء ، نقل أو استخدام أو تخزين أو التخلص من املواد و / أو 

مبيدات الحرشية السامة )تغطية جميع املبيدات الحرشية ومبيدات الفطريات ومبيدات القوارض ، إلخمبيدات الحرشية السامة )تغطية جميع املبيدات الحرشية ومبيدات الفطريات ومبيدات القوارض ، إلخ

35  أنشطة لها تأثري سلبي عى البيئة الطبيعية و الفيزيائية  أنشطة لها تأثري سلبي عى البيئة الطبيعية و الفيزيائية

36  العمل املجرب وعمل األطفال  العمل املجرب وعمل األطفال

يجب على المستفيد عدم استخدام أي أموال من المنحة لتغطية التكاليف المرتبطة بما يلي:

االستخدامات المحظورة ألموال 
المنح


