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في إطار الشراكة بین مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغیل والكفاءات وجھة سوس ماسة والوكالة الوطنیة لتنمیة مناطق الواحات وشجر األركان، من أجل 
إنجاز برنامج دعم الشباب لخلق وتطویر أنشطة مقاوالتیة صغیرة جدا بجھة سوس ماسة للفترة الممتدة بین سنة 2022 و 2024، تعلن مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن إطالق المرحلة األولى (2022) من 

برنامج اإلدماج عن طریق األنشطة االقتصادیة لفائدة الشباب حاملي المشاریع المقاوالتیة، الصغیرة جدا (TPE) والمنحدرین من الفئات االجتماعیة المعوزة بجھة سوس ماسة.

یھدف ھذا البرنامج إلى دعم ومواكبة الشابات والشباب المنتمین لفئات اجتماعیة معوزة لخلق أو لتطویرأنشطتھم المقاوالتیة الصغیرة جدا (TPE). ویدخل ھذا الدعم في إطار محاربة الفقر ومحاربة البطالة لدى 
ھذه الشریحة من المجتمع من أجل إدماجھا في النسیج االقتصادي واالجتماعي.

یســتھدف ھــذا البرنامــج الشــابات والشــباب المنتمیــن لجھــة ســوس ماســة، ذوي المســتوى التعلیمــي الباكالوریــا، وكــذا خریجــي الجامعــات ومراكــز التكویــن المھنــي (تقنــي وتقنــي متخصــص)، الراغبیــن فــي خلــق 
.(TPE) أو تطویر مشاریع مقاوالتیة صغیرة جدا

لالستفادة من ھذا البرنامج، یجب على المترشح التوفر على الشروط التالیة:
- أن یكون منحدرا من وسط اجتماعي ھش بجھة سوس ماسة ،

- أن یتراوح سنھ ما بین 22 و 40 سنة ،
- أن یتوفر على األقل على مستوى تعلیمي باكالوریا ،

- أن یكون خریج الجامعة أو مراكز التكوین المھني ویتوفر على تجربة مھنیة كافیة في النشاط االقتصادي موضوع مشروعھ االستثماري،
- أن یكون حامال لمشروع اقتصادي أو حامال لفكرة مشروع صغیر جدا، مربح و قابل لإلنجاز،

- أن یتوفر على مؤھالت مقاوالتیة ،
- أن یكون قادرا على توفیر محل مھني والرخص الضروریة لمزاولة نشاطھ المقاوالتي في حالة قبول المشروع.

- المشاریع العقاریة، التجاریة، الفالحیة وتثمین المنتوجات المجالیة
- تربیة المواشي

- الخدمات الشبھ طبیة
- التعلیم األولي

- المشاریع المضرة بالبیئة

یقدم البرنامج لحاملي مشاریع الخدمات التالیة:
- المســاھمة فــي تمویــل الكلفــة اإلجمالیــة للمشــروع فــي حــدود %90 علــى أن یوفــر حامــل المشــروع %10 لتغطیة نفقــات االســتغالل (Fonds de roulement). وتتجلى مســاھمة المؤسســة في اقتنــاء التجھیزات 

األساسیة لخلق أو لتطویر المشروع ما عدا شراء وسائل النقل،
- التكوین والمواكبة القبلیة والبعدیة،

- التتبع والتقییم.

15/07/2022

لإلستفادة من ھذا البرنامج، یجب على الشابات والشباب حاملي المشاریع، ملئ االستمارة الموجودة على الرابط التالي : 

https://solidarity.ma/piae/tpesouss.seam
 أو وضعھا مباشرة لدى الجمعیة الشریكة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك حسب الجدول التالي :

.السیاق

.أھداف البرنامج

.الفئة المستھدفة

.الشروط المطلوبة

.المشاریع غیر المقبولة

 .مكونات البرنامج

.آخر أجل لوضع طلب الترشیح

.طلب الترشیح

إعالن عن دعم مشاریع - جھة سوس ماسة
Appel à projets - Région de Souss-Massa

 برنامج دعم ومواكبة الشباب لخلق وتطویر أنشطة مقاوالتیة صغیرة جدا
 بجھة سوس ماسة - سنة 2022

Programme d'appui et d'accompagnement des jeunes pour la création et le développement des très petites entreprises
Région de Souss-Massa - Année 2022
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