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 في العاملةدعم ومواكبة التعاونيات برنامج 

 2021خالل سنة  سطات-الدار البيضاءميدان الصناعة التقليدية بجهة 

 :السياق .1

سطات -جهة الدار البيضاء بشراكة مع عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن و

 االجتماعي والتضامنيالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد وزارة و

برنامج  النسخة الثانية من طالقعلى إ ،2021خالل سنة  ،ومكتب تنمية التعاون

إداريا لجهة   والتابعة ،ميدان الصناعة التقليديةدعم ومواكبة التعاونيات العاملة في 

 .  سطات-الدار البيضاء

 امجنأهداف البر .2

 التقليدية ميدان الصناعة يهدف هذا البرنامج إلى دعم ومواكبة التعاونيات العاملة في   

 المنخرطين.المنخرطات وظروف عيش  نمية وتطوير أنشطتها من أجل تحسين مداخيلها ولت

 التعاونيات المستهدفة .3

ذات اعة التقليدية الصن حرف النشيطة العاملة في هذا البرنامج التعاونيات ستهدفي

والتي تزاول ، (Artisanat  à Fort Contenu Culturelالحمولة الثقافية )

  .للجهةالترابي  أنشطتها بالمجال

 هي: المؤهلةالتعاونيات 

 التعاونيات النشيطة في الميدان والتي ترغب في تطوير أنشطتها المقاوالتية -

حرف الصناعة التقليدية ذات الشباب الراغبين في خلق تعاونيات جديدة في  -

 الحمولة الثقافية.

 

 الشروط المطلوبة لالستفادة من البرنامج .4

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

 السكن العائلي منفصل عن ،توفر على محل مهني لإلنتاجتأن  -

يجب أن يكون المحل المهني في إسم التعاونية )ملك التعاونية أو كراء على مدة  -

 سنوات( 5ال تقل عن 

 قافية ثأن تعمل في حرف الصناعة التقليدية ذات الحمولة ال -

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

 العائلة 
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 في السوق تعمل على إنتاج منتوجات مطلوبةأن  -

 لقانون التعاونيات في وضعية قانونية طبقاأن تكون  -

 

 مكونات البرنامج .5

  الخدمات التالية: يقدم البرنامج  للتعاونيات المستفيدة

 التشخيص االستراتيجي للتعاونية وإعداد مخطط تطوير التعاونية -

 لتنمية أنشطة التعاونيةشراء التجهيزات المهنية الضرورية  -

حتى تتمكن التعاونية  من إنجاز مخططها  شهرا، 12خالل  مواكبةوالالتكوين  -

والتسيير  ةالتنظيم والحكاماإلنتاج والسويق و تقوية قدراتها فيو التنموي

 اإلداري والمالي والمقاوالتي.

   التعاونية للولوج إلى األسواق لبيع منتوجاتها مصاحبةعم ود -

 

االستمارة رفقته، ووضع  المهتمة ملئعلى التعاونيات  لالستفادة من هذا البرنامج، يجب

 ترشيحهم لذا المؤسسات التالية:

أو لدى المندوبية اإلقليمية بمدينة الدار البيضاء  للصناعة التقليدية المديرية الجهوية - 

 اإلقليم للتعاونيةالمتواجدة بمنطقة نفوذ للصناعة التقليدية 

 بالجهة. تب تنمية التعاون الجهوية لمكالتنسيقيات  -

 

 20/07/2120آخر أجل لوضع طلب الترشيح
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ميدان دعم ومواكبة التعاونيات العاملة في  طلب الترشيح لالستفادة من برنامج 

  سطات-بجهة الدار البيضاء الصناعة التقليدية

 ..............رقم  طلب الترشيح

  التعاونيةمعلومات عامة عن  -1

o التعاونية إسم :....................................................................................................................................................... 

o ...................................................................................................:أإلقليم 

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

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

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

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

o ......:جال.................الر..عدد ......................نساءال......................عدد عدد المنخرطين 

o  التعاونية:....................... تاريخ تأسيس................................................................. 

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

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

o .............................................................................................:رأس مال التعاونية 

o لتعاونية:..............................................................الرئيسي ل نشاط ال........................ 

o لتعاونية:األساسية ل منتوجاتال.................................................................. 

o اهرات:ظمشاركة التعاونية في المعارض أو الت.............................................................. 

o ناحية اإلنتاج  من  أهم المشاكل التي تعاني منها التعاونية.....................................:............. 

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

 :لتسويقا -2

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

o 2019سنةرقم المعامالت ل ...............................:..................................................... 

o 2020سنة رقم المعامالت ل..........................:.......................................................... 

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

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

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

 معلومات عامة حول المشروع  -3   

 قيد اإلحداث               توسيع وتطوير المشروع  مشروع: المشروع وضعية

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

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

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

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

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

 كراء           ملك عائلي             آخر           ملك  المحل المهني:

 

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

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

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

 تصدير             ةوطني         ةإقليمي        ةمحلي: المستهدفة السوق

 خرآ           تجارالتقسيط          تجارالجملة         الشركات       األسر:  الزبناءنوعية 

 ............................................................................................نوع المواد األولية :

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

. 

           يس التعاونيةتوقيع رئ

 


