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 المحلية سالسل اإلنتاج بتثمين متعلقة إعالن عن طلب إقتراح مشاريع
 

 برنامج  ال تثمين سالسل اإلنتاج المحلية الذي يندرج ضمنب  التضامني في شقه المتعلقدعم اإلقتصاد اإلجتماعي و  محور تفعيلفي إطار  

الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنهي اللجنة اإلقليمية للتنمية  للمرحلة اإلدماج اإلقتصادي للشباب"و "تحسين الدخل الثالث

 من العمالة على مستوى التضامني اإلقتصاد اإلجتماعي والهيئات العاملة في مجال  البشرية لعمالة أكادير إداوتنان إلى علم كافة

طلبات تمويل المشاريع  أن باب الترشيح مفتوح لتقديم متوسطةو صغرى جدا مقاوالتو ومجموعات ذات النفع اإلقتصادي  تعاونيات

الهادفة إلى تحسين الدخل وتعزيز اإلدماج ، الفالحة والسياحة والصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية والخدمات :في مجاالت

 .المحلية و ذلك عبر تثمين سالسل اإلنتاج  االقتصادي للشباب وخلق فرص التشغيل
 

 :البشريةالوطنية للتنمية  المبادرةمجال تدخل  ▪

المجموعات ذات النفع اإلقتصادي مواكبة التعاونيات، من خالل هذا البرنامج إلى دعم و الوطنية للتنمية البشرية المبادرة تهدف

  ساسيين:أعبر محورين  وذلك المتوسطةووالمقاوالت الصغرى جدا 
 

مرحلة التأسيس أو تقديم الدعم التقني من أجل الحصول على   خالل المساعدةذلك عبر تقديم و المشاريع:مواكبة حاملي  ✓

 المعنية؛ ذلك بتنسيق مع المصالح الوزارية  وشهادة الجودة و التمكين
 

من تكلفة  كحد اقصى 60 % يمثلما  ،درهم 300.000سقف في  والمحدداالنتاج موجه لدعم مسلسل  المالي:الدعم  ✓

 المحلية اإلنتاج والذي يجب ان يخصص فقط لتمويل االنشطة المتعلقة بسالسل ،المشروع

% من 50أن ال تتجاوز  بعين االعتبار أن المساهمة العينية ال يجب األخذمع  او عينية ماليةيمكن ان تكون مساهمة حامل المشروع 

 .اإلجمالية المساهمة

 وسيتم. 30 %يتجاوز  والنساءالمتعاونين من الشباب  ئهاعضاايجب ان يكون عدد  الدعم المالي ان تستفيد من  لها التعاونيات التي يمكن

 والنتائج المشروع تحدد فيها التزامات االطراف  وحامل اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة أكادير إداوتنانابرام اتفاقيات بين 

 المتوخاة.
 

 :*المشاريعالملفات من طرف حاملي  و ايداع إعداد ▪

 عبر المكونة لملف الترشيحالوثائق  وتحميل وايداع لذلك المخصصة  االستمارة تعبئة المشاريع عبر اقتراحيتم التسجيل في مباراة 

 05 اإلثنينوذلك ابتداء من   indh.gov.ma-www.agadir اداوتنانالوطنية للتنمية البشرية لعمالة اكادير  الموقع الرسمي للمبادرة

 بعد الزوال. الثالثة  على الساعة 2021 ماي 03 اإلثنينإلى غاية   2021 أبريل
 

 التالية:الوثائق  علىكل ملف  أن يحتوي يجبو

موجه إلي السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان رئيس "اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية"  يلتمس فيه موقع  طلب  -

 )نموذج(    حامل المشروع الدعم المالي من " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"  

 )نموذج(    او الخاصمومي الشبه ع ،بعدم مزاولة أي وظيفة بالقطاع العمومي موقع التصريح بالشرف -

محضر آخر  ،السجل المحلي للتعاونيات أو السجل التجاري ،القانون األساسي يتضمن:الملف القانوني للهيئة الحاملة للمشروع  -

 ... للجمع العام اجتماع

 )لثالث سنوات األخيرة(  البيانات المالية والمحاسبية للهيئة -

 دراسة تقنية للمشروع. -

 .شهادة مزاولة النشاطآخر  -

 .(نموذج) المشروعبطاقة تعريف  -

 الملف. وتكملكل وثيقة توضح فكرة المشروع  -
 

 .بمكتب الضبط لعمالة أكادير إداوتنان كما يمكن ايداع ملفات الترشيح

 
 

   * يعتبر الغيا كل ملف غير كامل او تم إيداعه خارج األجل المحدد.
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