دعوة إبداء اهتمام المشاركة
رقم 2020/01
في إطار االتفاقية الموقعة في  05ديسمبر  2019بين المركز الجهوي لإلستثمار لجهة الشرق وبنك أفريقيا ) (ODEوالذي يهدف
إلى مواكبة حاملي المشاريع في جهة الشرق ،نطلق إعالنا إلبداء االهتمام الختيار المشاريع التي سيتم مواكبتها في أقاليم الناظور ،الدرويش،
تاوريرت وجرسيف من خالل دورات تكوينية تهدف إلى تعزيز القدرات المقاوالتية والتدبيرية للمقاولين الذين يرغبون في توسيع أنشطتهم.
الفئة المستهدفة وشروط االستفادة:
 المقاوالت الصغيرة أو المتوسطة التي توجد قيد اإلنشاء أو المزاولة ألشطتها ،والتي ال يتجاوز رقم معامالتها  10مليون درهم،
 المقاول الذاتي الممارس لنشاطه والذي يصل رقم معامالته  200.000درهم بالنسبة لقطاع الخدمات و 500.000درهم بالنسبة لقطاع
التجارة والصناعة،
 التعاونيات الحاصلة على رخصة مكتب تنمية التعاون


األشخاص الذين يمارسون أنشطتهم في األقاليم المعنية والراغبين في االستقرار بعين المكان.

أنواع الدعم:
يمكن للفئة المستفيدة الحصول على الدعم التالي:
 تكوين حول كيفية إنجاز أو تطوير مخطط العمل،
 تكوين حول كيفية إعداد وتقديم دراسة الجدوى،
 دورة تكوينية تمكن مديري المشاريع الذين تم اختيارهم من تعزيز قدراتهم واكتساب مهارات جديدة إلدارة أعمالهم،
 مواكبة توظيف المهارات من أجل تطوير النشاط والرفع من المبيعات،
 مواكبة من أجل ولوج األسواق تهدف إلى دعم تسويق المنتجات والخدمات ،واالستجابة لطلبات المناقصات ،والتجارة اإللكترونية..، .
 مواكبة من أجل الحصول على التمويل وذلك من خالل تقديم عروض التمويل المتاحة ،التدبير المالي والمحاسباتي ،وتأطير العالقة مع
مؤسسات التمويل... ،
 توفير حقيبة المقاول.
معايير القبول واختيار المشاريع:
 إثبات ممارسة النشاط في أحد األقاليم المعنية
 إثبات المزاولة الفعلية والخبرة في النشاط الذي تم اختياره،
 تأثير المشروع على التشغيل.
ملف الطلب اإللكتروني:
يتكون ملف الطلب اإللكتروني من الوثائق التالية:
مقاولة صغيرة
الطبيعة القانونية
أو متوسطة الحجم
 نسخة من البطاقة الوطنية للمسير
الوثائق المطلوبة:
 نسخة من السجل التجاري نموذج
7
 إستمارة تضم معلومات حول
المشروع

مقاول ذاتي




نسخة من البطاقة الوطنية
للمقاول ذاتي
نسخة من بطاقة المقاول الذاتي
إستمارة تضم معلومات حول
مشروع المقاول الذاتي

تعاونية




نسخة من رخصة مكتب
تنمية التعاون
نسخة من البطاقة الوطنية
لرئيس التعاونية
إستمارة تضم معلومات
حول مشروع التعاونية

إجراءات تقديم الطلبات:
يجب أن يتم تقديم الطلبات عن طريق إرسال الوثائق المطلوبة إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي:
fzraissouni@orientalinvest.ma
آخر موعد لتقديم الطلبات هو  30سبتمبر 2020
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