
  : تقديم شروحات لحاملي أفكار المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغرى المنشأة

  .موضوع األبواب المفتوحة حول برنامج دعم وتمويل المقاوالت

  

تحت  وأيده، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا  

إسهاما من الغرفة في تحسيس حاملي أفكار المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغرى المنشأة " شعار 

ملحقة  -، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة"ببرنامج دعم وتمويل المقاوالت

الوطنية للتجار والمهنيين بتيفلت األبواب المفتوحة حول الخميسات بشراكة مع التجاري وفا بنك والنقابة 

بالقاعة التابعة  2020مارس  5و  4خالل يومي ) برنامج انطالقة(البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت 

  .للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بتنشيط من طرف التجاري وفا بنك بتيفلت

األبواب المفتوحة إلى تقديم شروحات حول برنامج انطالقة لفائدة حاملي أفكار المشاريع عاليات ف وتهدف

  .والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغرى المنشأة منذ أقل من خمس سنوات

خالل هذه التظاهرة، ومن أجل تمكين الراغبين من االستفادة من الدعم وتمويل المقاوالت، تم اعتماد 

  :التالي البرنامج

  .تنظيم زيارات ميدانية وتحسيسية من طرف أطر الملحقة 

  .استقبال الراغبين بمقر خلية تيفلت المتواجدة بمقر المجلس الجماعي بتيفلت 

  . التجاري وفابنك ممثليبتنشيط من طرف  2020مارس  5و 4تنظيم لقاءين يومي  

 2020مارس  5و 2ا بين ة الممتدة ممن أجل التعريف بهذه التظاهرة، نظم أطر الملحقة خالل الفتر 

 مهني لتحسيسبالجمعيات وبمدير مركب التكوين ال تتصاالميدانية لمحالت المنتسبين، وٕاجراء ا زيارات

حيثيات على عن قرب إلطالع بمقر خلية الملحقة بتيفلت قصد ااألبواب المفتوحة تنظيم المتدربين والمتدربات ب

  .المنظمة على هامش هذه التظاهرةالبرنامج والمشاركة في اللقاءات 

وفي إطار اللقاءات المنظمة التي حضرها السادة حسن البرعي رئيس اللجنة وخالل هذه الفعاليات، 

المحلية للتجارة، عبد الصادق شطاط مدير الملحقة وكذا أطر الملحقة وممثلي المنابر اإلعالمية المحلية، تم 

وحاملي أفكار المشاريع  ضم منتسبي الغرفة ،مشارك 200ر من استقبال عدد هام من المشاركين قدر بأكث

من خالل عروض كافية الذين عبروا عن رغبتهم في االستفادة من هذا البرنامج، حيث قدمت لهم شروحات 

   .بالصور

يونس اإلدريسي مدير المدير الجهوي للتجاري وفابنك و  عبدالخالق خراز السادةقد أطر هذه اللقاءات و 

  :النقط التالية ت تدخالتهمتضمنحيث  األطر البنكية المرافقة له،الوكالة بتيفلت وكذا 



حاملي أفكار المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغرى : الفئة المستهدفة 

  . سنوات 5المنشأة منذ أقل من 

سنوات، رقم  5أقل من  حامل مشروع أو مقاولة صغرى منشأة منذ: االستفادةشروط  

  .بنكي قرض قبل من من مليون درهم وعدم االستفادة 10لمعامالت أقل من ا

 :أنواع القروض الممنوحة 

 2درهم بنسبة فائدة  1.200.000تمويل يصل إلى : قرض انطالق المقاول �

ندوق الضمان ذا القرض المخفف الخطوات بضمانة صفي المائة، ويرتبط ه

 .المركزي

طرف الدولة لتلبية احتياجات التسيير إذا كان مبلغ القرض سلف شرف من  �

يمكن لهذا السلف أن يغطي  .درهم في إطار استثمار 300.000أقل من 

درهم وبدون  50.000في حدود  االستثماريفي المائة من البرنامج  20

  . سنوات و ال يتطلب أي ضمان 5فائدة لمدة 

  .اإلرشاد والمواكبة وتنظيم دورات تكوينية 

وعلى إثر ذلك، تدخل السادة الحاضرون، حيث أكدوا على أهمية هذه اللقاءات التحسيسية التي دأبت 

من خالل الغرفة على تنظيمها لتحسيس الراغبين في خلق مشاريعهم على انتقاء فكرة المشروع وبلورتها 

  .بناك من أجل الحصول على القروضالدراسة التي ستقدمها لأل

اء المناقشة، إلتمس السيد حسن البرعي رئيس اللجنة المحلية للتجارة بالملحقة من السيد المدير نو أث

ى القيام القروض من خالل المساعدة عل ستفادة مناالفي الجهوي للتجاري وفا بنك على مواكبة الراغبين 

  .بشراكة مع الغرفة وذلك ب حول طرق تسيير المقاوالتبدراسة جدوى المشاريع وكذا تنظيم دورات تكوينية لهم 

ن من السيد رئيس الغرفة كما تقدم الحاضرون بالشكر للغرفة على تنظيم مثل هذه التظاهرات، ملتمسي

إخبارهم بجميع المستجدات وٕاشراكهم بالمدير الجهوي والمكتب المسير وأعضاء ومدير وأطر الملحقة الجهوية و 

  .الغرفة سواء محليا أو جهويا في التظاهرات واأليام اإلعالمية التي تنظمها

  

  

 


