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لفائدة الشباب حاملي المشاريع  اإلدماج عن طريق األنشطة االقتصادية   برنامج

 سطات-بجهة الدار البيضاء (TPE) المقاوالتية الصغيرة جدا

  2021سنة 

-عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبشراكة مع جهة الدار البيضاء :.السياق1

عن اإلدماج ، على إطالق المرحلة الثانية من برنامج 2021سطات، خالل سنة 

الصغيرة ، لفائدة الشباب حاملي المشاريع المقاوالتيةطريق األنشطة االقتصادية 

 سطات.-لبيضاءبجهة الدار ا والمنحدرين من العائالت المعوزة (TPE) جدا

 .أهداف البرنامج:2

ائالت معوزة لخلق أو هذا البرنامج إلى دعم ومواكبة الشباب المنتمين لعيهدف 

ويدخل هذا الدعم في إطار محاربة . (TPEصغيرة جدا ) مقاوالتية  لتطوير أنشطتهم

الفقر لدى هذه الشريحة من المجتمع من أجل إدماجها في النسيج االقتصادي 

 واالجتماعي.

 .الفئة المستهدفة3

 (،TPE) هذا البرنامج  الشباب حاملي المشاريع المقاوالتية الصغيرة جدايستهدف 

والحاصلين  سطات، خريجي مراكز التكوين المهني-والمنتمين لجهة الدار البيضاء

تطوير مشاريعهم خلق أو في ، الراغبينعلى األقل على مستوى الباكلوريا

 المقاوالتية.  

 .الشروط المطلوبة لالستفادة من البرنامج4

، يجب على الشاب حامل المشروع التوفر على الشروط لالستفادة من هذا البرنامج

 التالية:

 ا من عائلة معوزةأن يكون منحدر  -
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 سنة 45و  20سنه يتراوح ما بين  -

 أو خريج مراكز التكوين المهنيلوريا يكون حاصال على الباكأن  -

 ألف درهم( 100)كلفة المشروع أقل من حامل لمشروع صغير جدا  -

 أو لمشروع من أجل التطويرقابل لإلنجازمشروع حامل لفكرة  -

أن يتوفر على تجربة مهنية كافية في القطاع الذي ينوي  فيه خلق أو تطوير  -

 مقاوالته

  أن يتوفر على مؤهالت مقاوالتية -

 ورية لمزاولة نشاطه المهنيأن يتوفر على محل مهني وعلى الرخص الضر -

 : األنشطة الغير المدرجة في إطار هذا البرنامج:مالحظة

 األنشطة العقارية والتجارية -

 شراء القطيع -

 شراء وسائل النقل -

   مكونات البرنامج.6

 يقدم البرنامج لحاملي المشاريع الخدمات التالية:

 التجهيزات األساسية لخلق أو لتطوير المشروع -

 .التكوين والمصاحبة القبلية والبعدية -

لالستفادة من هذا المشروع، يجب على الشباب حاملي المشاريع، ملئ االستمارة 

 رفقته ووضع ترشيحهم لدى المؤسسات التالية:

الدار -مركز المقاوالت الصغيرة جدا،  المتواجد بمقاطعة عمالة بن مسيك -

 البيضاء

 الدار البيضاء-تواجد بحي العنقمركز التنشيط والتكوين التعاوني الم -

  الجمعيات شريكة مؤسسة محمد الخامس للتضامن -

 آخر أجل لوضع طلب الترشيح 2021/07/20
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 طلب الترشيح لالستفادة من البرنامج الوطني لإلدماج عبر االنشطة االقتصادية 

 ..............رقم  طلب الترشيح

  الشريكة     جمعيةال -1

o الجمعية إسم :....................................................................................................................................................... 

o الرئيس إسم :....................................................................................................................................................... 

o العنوان :................................................................................................................................................................ 

o  الهاتف................................................................................................................................................................. 

 الهوية -2

 ..................................................................................................................................................................العائلي:االسم 

 ...............................................................................................................................................................الشخصي:االسم 

 ......................................................................................................................................: رقم البطاقة الوطنية للتعريف 

 ذكر             أنثى:الجنس

 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………: االزدياد ومكان تاريخ

 .............................................................................................................................................................................: العنوان

 .................................................................................................................................................................:  العمالة /االقليم

 .............................................................................................................................................................................: الهاتف

 ............................................................................................................................................................: البريداإللكتروني

 الشخصية الخصائص – 3

 مطلق          أرمل                     متزوج        أعزب   :االجتماعية الحالة

 ...........................................................(واآلباء واآلخرين األطفال) عدد المعالين

 ……………………………...……………: مستأجًرا،حدد مقداراإليجارالشهري إذا كنت

 ..........................دة الزمنية للقرضوماهي الم…………………ي قيمة السداد الشهرياذا كنت مدينا لمؤسسة بنكية ماه
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 :بك الخاصة الشخصية النفقات

 مجانقاطن بال                سكنل امستأجر             مالك أنت هل

 جامعي         ثانوي           اعدادي             بدون            ابتدائي         : المستوى التعليمي 

 

 

 

 :المؤهالت المهنية

 المدينة المؤسسة التعليمية أو التكوينية دبلوم / شهادة / تخصص السنوات

    

    

    

 

 (منصب أحدث بدًءامن السابقة عملال تجارب أشرإلى) العمل في خبرة

 المهام الرئيسية المؤسسة المهنة ...............إلى.............من

    

    

    

 

 .............................................................................................................................:أنشطة أخرى أو أنشطة موازية

 .................................................................................................................................................................................... 

 آخر                    نشاط غير مهيكل    متكون           طالب              باحث عن الشغل     أجير    :وضعيتك الحالية

 معلومات عامة حول المشروع     -4

 قيد اإلحداث               توسيع وتطوير المشروع  مشروع:المشروع وضعية

 الحالي؟ للنشاط القانوني ماهوالشكل:مشروعالتطوير  حالة في

 آخر   شخص ذاتي             اتي          شركة محدودة المسؤولية     ذغير مهيكل          مقاول 

 ............................................................…………………………………………………………………: المشروع وصف

.................................................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................: النشاط قطاع

           ..........................................................................................................-    :المشروع مكونات

                  - ................................................................................................... 

                                 -..................................................................................................... 

 



5 
 

 بها؟ الوفاء أوخدماتك منتوجاتك سعىت التي االحتياجات يماه

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................: موقع المشروع

 .......................................................................................................................: للمشروع المالية التقديرية التكلفة

 ..................................................................………………………………………………:الشخصيةالمالية  المساهمة

 ...................................................................................................................................................:المطلوب التمويل

 تصدير             ةوطني         ةإقليمي        ةمحلي: المستهدفة السوق

 خرآ           تجارالتقسيط          تجارالجملة         اتالشرك       األسر:  الزبناءنوعية 

 .......................................................................................األوليةأو المواد  للسلع الرئيسيين الموردين

................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................للمنافسة الرئيسية المؤشرات

................................................................................................................................................... 

 ملك           كراء           ملك عائلي             آخر المحل المهني

 .......................................................................................:المطلوبة الرئيسية المعدات والتجهيزات قائمة

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 (حامل المشروع ذلك في بما) إنشاؤها المراد الوظائف عدد

 ...............................:مؤقت................................:دائم

 المشروع حامل دوافع -5

 و مقاولتك أشركتك  إنشاء على تحفزك التي األسباب وبشكل مبسط شرح بوضوحا       
.......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 الخامس للتضامن توقيع ممثل مؤسسة محمد          يس الجمعية الشريكةتوقيع رئ            توقيع صاحب المشروع

 

 


