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 برنامج دعم ومواكبة التعاونيات العاملة في

 2021سطات خالل سنة -بجهة الدار البيضاء منتوجات المجاليةميدان ال

 

 :السياق .1

سطات -جهة الدار البيضاءمحمد الخامس للتضامن وبشراكة مع عملت مؤسسة 

ومكتب تنمية التعاون، خالل سطات -المديرية الجهوية للفالحة بجهة الدار البيضاءو

النسخة الثانية من برنامج دعم ومواكبة التعاونيات العاملة  ، على إطالق2021سنة 

 سطات.  -، والتابعة إداريا لجهة  الدار البيضاءمنتوجات المجاليةفي ميدان ال

 امجنأهداف البر .2

  منتوجات المجاليةيهدف هذا البرنامج إلى دعم ومواكبة التعاونيات العاملة في ميدان ال  

 لتنمية وتطوير أنشطتها من أجل تحسين مداخيلها و ظروف عيش المنخرطات والمنخرطين.

 تعاونيات المستهدفةال .3

 ،في ميدان تتمين المنتوجات المجالية يستهدف هذا البرنامج التعاونيات النشيطة 

 والتي تزاول أنشطتها بالمجال الترابي للجهة.

 

 الشروط المطلوبة لالستفادة من البرنامج .4

 لالستفادة من هذا البرنامج يجب على التعاونيات التوفر على الشروط التالية:

وحدة لتثمين المنتوجات المجالية تتطلب إصالحات للحصول على أن تتوفر على  -

جديدة لتثمين وحدة  بقعة أرضية لبناء أو على  اإلعتماد الصحيالرخصة أو 

 المنتوجات المجالية

  جات المحلية للجهةعلى تثمين المنتوعمل أن ت -

في المائة من أعضاء أو عضوات التعاونية من نفس  50أن ال يكون أكثر من   -

 العائلة 

 أن تعمل على إنتاج منتوجات مطلوبة في السوق -

 وضعية قانونية طبقا لقانون التعاونيات أن تكون  في -

 

 مكونات البرنامج .5
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 يقدم البرنامج  للتعاونيات المستفيدة الخدمات التالية: 

 التشخيص االستراتيجي للتعاونية وإعداد مخطط تطوير التعاونية -

إصالح أو بناء وحدة لتثمين المنتوجات المجالية من أجل الحصول على الرخصة  -

 أو االعتماد الصحي 

 شراء التجهيزات المهنية الضرورية لتنمية أنشطة التعاونية -

شهرا، حتى تتمكن التعاونية  من إنجاز مخططها  18التكوين والمواكبة خالل  -

التنموي وتقوية قدراتها في اإلنتاج والسويق والتنظيم والحكامة والتسيير 

 اإلداري والمالي والمقاوالتي.

 ألسواق لبيع منتوجاتها  دعم ومصاحبة التعاونية للولوج إلى ا -

 

لالستفادة من هذا البرنامج، يجب على التعاونيات المهتمة ملئ االستمارة رفقته، ووضع 

 ترشيحهم لذا المؤسسات التالية:

المديرية لدى فالحة والتنمية القروية والصيد البحري بالجديدة أو المديرية الجهوية لل- 

 المتواجدة بمنطقة نفوذ اإلقليم للتعاونيةاإلقليمية للفالحة 

 التنسيقيات الجهوية لمكتب تنمية التعاون بالجهة.  -

 

 07/2021/ 20آخر أجل لوضع طلب الترشيح 
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 والهيئات المهنية   م ومواكبة التعاونياتدع طلب الترشيح لالستفادة من برنامج 

 سطات.-العاملة في ميدان المنتوجات المجالية بجهة الدار البيضاء

 ..............رقم  طلب الترشيح

  معلومات عامة عن التعاونية -1

o مجموعة المنتجين  إسم :.................................................................................................................................. 

o إلقليم:...................................................................................................العمالة/ا 

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

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

o ...........................................................................................................:الهاتف 

o  اإللكتروني:..............................................................................................البريد 

o ......:عدد رجال..................................................................عدد نساءعدد المنخرطين.. 

o  المجموعة تاريخ تأسيس.......................:.............................................................. 

o ..................................................................................................:رقم الترخيص 

o ................................................................:تاريخ أخر جمع عام............................ 

o .................................................................................................:عدد المساهمات 

o رأس مال المجموعة.............................................................:............................... 

o لمجموعةاألساسي لط نشاال:.................................................................................... 

o لمجموعة..................األساسية ل منتوجات ال:............................................................. 

o كراء           ملك عائلي             آخر           ملك  :وحدة اإلنتاج 

 

o على الرخصة أو االعتماد الصحي: نعم                    ال توفر المجموعة 

 

o  أإلنتاج:.............................................................................................موقع وحدة 

 

o  اإلنتاج:...........................................................................................مساحة وحدة 

 

o أو لتجهيز وحدة اإلنتاج و لتهيئةما هي الجهة الممولة لبناء أ ...............................................: 

 

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

o ........................................................................:)اإلنتاج السنوي لوحدة اإلنتاج )الكمية 

 

o على عالمة الجودة:  توفر المجموعةBIO            AOP         IGP   LA         
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o   التجارية ....... اهراتظفي المعارض أو الت مشاركة المجموعةعدد:.................................... 

o من ناحية اإلنتاج لمشاكل التي تعاني منها المجموعةأهم ا.....................................:............ 

 :لتسويقا -2

o السنوي:............................................................. معدل رقم المعامالت..................... 

o 2018سنة رقم المعامالت ل...............................:..................................................... 

o 2019سنة رقم المعامالت ل..........................:.......................................................... 

o  2019رقم المعامالت لسنة....................................................................................: 

o بالدرهم. خسارةال:  .............. بالدرهم فائضال: .....................2020لسنة  النتيجة بالدرهم....... 

o لبيع المنتوج األسواق الحالية:.................................................................................. 

o ...................................................................................:أهم معيقات تسويق المنتوج 

 معلومات عامة حول المشروع  -3   

 قيد اإلحداث               توسيع وتطوير المشروع  مشروع: المشروع وضعية •

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

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

 

-    :المشروع مكونات •

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

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

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

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

 

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

 ...........................................................................…………………………:لمجموعةلالمالية  المساهمة •

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

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

 

اإلصالحات المطلوبة حتى تستجيب وحدة اإلنتاج للشروط الضرورية للحصول على  نوع •

 ............................:.................................................ONSSAالرخصة/االعتماد الصحي 

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

 ...........................................................................:يسية المطلوبةقائمة المعدات والتجهيزات الرئ •

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

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

 تصدير             ةوطني         ةإقليمي        ةمحلي: المستهدفة السوق •
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 خرآ           تجارالتقسيط          تجارالجملة         الشركات       األسر:  الزبناءنوعية  •

 

 ..........:.....................................................الضرورية لإلنتاج  المواد األولية أهم •

 

 .......................................................................................أو المواد للسلع الرئيسيين الموردين •

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

 .........................:مؤقت................................:دائم.....:..................إنشاؤها المراد الوظائف عدد •

 

 

. 

           يس المجموعةتوقيع رئ

 


