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 إعالن عن تنظ�م م�اراة أف�ار مشار�ــــع مبتكرة
� الدخل 2022 � الدخل و اإلدماج االقتصادي للش�اب – محور تحس�� برنامج تحس��

� السبع ال�� المحمدي حسب القطاع :سالسل الق�م الواعدة �عمالة  مقاطعات ع��

:قطاع الصناعة التقل�د�ة
الخ�اطة والتط��ز

الخ�اطة الع��ة
ال�سيج الع�ي

 ال�سيج التقل�دي

و األلومنيوم نجارة الخشب

الحدادة
الص�اغة

: القطاع الرق��
الرقمنة و التكنولوج�ا

 قطاع الصناعة و الخدمات
ة أ�شطة التغذ�ة و الصناعات الصغ��

:

ل�ة و التجار�ة � األ�شطة الخدمات�ة الم��

:

.

وط المشاركة ��
� االقتصاد االجتما�� و

� وجه الهيئات العاملة ��
 تفتح المسا�قة ��

، ذوي الج�س�ة المغ���ة � � و كذا األشخاص الذاتي��
 التضام��

� السبع ال�� المحمدي � بنفوذ عمالة مقاطعات ع�� القاطن��
� ألف�ار مبتكرة � 18 و 45 سنة، الحامل�� اوحة أعمارهم ما ب��  و الم��

� سالسل الق�م الواعدة � و تحس��  لمشار�ــــع تهدف إ� تثم��
� �شغ�ل الش�اب و �سه�ل ادماحهم

 �العمالة و ذات الوقع ال�ب�� ��
اقتصاد�ا مع مراعاة مقار�ة الن�ع (30%  من ال�ساء و الش�اب

 الفئة المستهدفة
الش�اب حام�� أف�ار مشار�ــــع

� ينطبق عليها القانون 112-12
التعاون�ات و اتحاداتها ال��

 ، � �طة أن �ش�ل �س�ة الش�اب و ال�ساء أ��� من  30% من المتعاون�� ��
المجموعات ذات النفع االقتصادي

� � الذاتي�� �ات أشخاص، المقاول�� ة جدا،��  المقاوالت الصغرى و الصغ��
�طة أن تكون مدة التأس�س أقل من سنة  ��

:�س�ث�� من المشاركة
ة �الب�ئة؛ المشار�ــــع الم��

� و أعوان المؤسسات العموم�ة المشار�ــــع المقدمة من طرف موظف��
،و مستخد�� القطاع الخاص 

 حام�� المشار�ــــع الذين سبق لهم االستفادة سواء فرادى أو داخل
مجموعات، من أي دعم عمو�� ك�ف ما �ان

�ة)   برامج حكوم�ة أخرى،(الم�ادرة الوطن�ة للتنم�ة ال���

 دعم األف�ار المنتقاة القطاع الرق��

ملف طلب الدعم

� المرحلة النهائ�ة من
� المقبول ترش�حهم �� شح�� �مكن للم��

:هذە الم�اراة أن �ستف�دوا من 

� مجال تط��ر قدرات اإلنتاج
��

(الحصول ع� العالمات التجار�ة و عالمة الجودة ، و التصدي) 

� حدود 60% 
�ال�س�ة للتعاون�ات المنتقاة �مكن أن �ستف�د من دعم ما�� ��

وع،  دون أن تتعدى السقف المسم�ح �ه من ال�لفة اإلجمال�ة للم��
�  000.00 300درهم 

و المحدد ��
وع ب�س�ة  40% المت�ق�ة. �ال�س�ة  و �ساهم التعاون�ة حاملة الم��

ة و المقاوالت الذات�ة للمقاوالت الصغ��
ف�مكن أن �ستف�د من دعم ما�� أقصاە  000,00  100 درهما

وع ( 40% المت�ق�ة تتكون من  20   %تمثل  60% من ق�مة الم��
وع     )  عي��ة و 20%  مال�ة من طرف حامل الم��

 :دعم ما��

�
:دعم تق��

:

(

� السبع ال�� المحمدي ؛ �ة لعمالة مقاطعات ع�� شيح موجه إ� رئ�س اللجنة اإلقل�م�ة للتنم�ة ال��� طلب ال��

وع � العام و الخاص �ال�س�ة لفئة الش�اب و جميع أعضاء الهيئة الحاملة للم�� ف موقع و مصادق عل�ه �عدم مزاولة أي وظ�فة �القطاع��  ت��ــــح �ال��

�ة ) (يتم تحم�له من موقع الم�ادرة الوطن�ة للتنم�ة ال���

�ة)؛ وع ( يتم تحم�له من موقع الم�ادرة الوطن�ة للتنم�ة ال��� شيح موقع و مختوم من طرف حامل الم�� ملف ال��

ة و المتوسطة ة جدا و الصغ�� �ات الصغ�� � �ال�س�ة لل��
الملف القانو��

� و �ل وث�قة ت��ت قانون�ة الهيئة؛ � و موقع�� ، الئحة أعضاء المكتب مؤرخ�� � �ال�س�ة للتعاون�ات (النظام األسا�� و الداخ��
الملف القانو��

�
� بنظام المقاول الذا�� � المسجل�� � �ال�س�ة للمرشح��

�سخة من ال�طاقة الوطن�ة للتع��ف و �سخة من �طاقة المقاول الذا��

،

.
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�
و��  أو سحبها ع� مستوى منصات الش�اب �ال�� المحمدي/h�ps://indh-ainsebaa.gov.ma/concours:يتم تحم�ل ملف الدعم و الوثائق المرافقة له ع� مستوى الموقع االل���

� السبع. �حدد تار�ــــخ 18 مارس 2022 ق�ل الساعة الثالثة �عد الزوال، �آخر أجل إل�داع الملفات ع� مستوى منصات الش�اب مقا�ل وصل �حدد رقم و تار�ــــخ اإل�داع الصخور السوداء و ع��

:مالحظات هامة

� التق�د �سالسل الق�م المستهدفة حسب القطاع و �عت�� الغ�ا �ل ملف ال يندرج داخله سالسل الق�م المعن�ة؛ شح�� �جب ع� الم��

� خارج اآلجال المنصوص عليها �عت�� الغ�ا شح�� �ل ملف غ�� �امل أو تم إ�داعه من طرف الم��
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� السبع ال�� المحمدي للم��د من المعلومات، المرجو االستفسار �القرب من المنصات الثالث المشار إليها أو �قسم العمل االجتما�� �عمالة مقاطعات ع��

.


