
الــدار البيضــاء فــي 21 أكتوبــر 2019 – يعمــل التجــاري وفــا بنــك علــى مضاعفــة مبادراتــه الراميــة إلــى ترســيخ دعمــه للشــباب املقاولــن 
وحاملــي املشــاريع الراغبــن في الولوج إلى ريــادة األعمال، بغية مرافقتهم في تحقيق طموحاتهم واالقرار بمدى مســاهمة أنشــطتهم وأفكارهم 

في خلق مناصب شــغل وإدرار الدخل وتنمية االقتصاد الوطني.

فــي هــذا اإلطــار، يطلق البنك علــى الصعيد الوطني الدورة الثانية للمســابقة التي تحمل إســم « جوائز أنا معاك »، بهــدف مكافأة املقاوالت 
الصغــرى علــى جهودهــا ونجاحهــا، وذلك مــن خالل 3 فئــات مختلفة مــن الجوائز  :

•  جائــزة أحســن مشــروع إلنشــاء مقاولــة لفائــدة املقاوالت الناشــئة التي لــم تكمل بعد ســنتها األولــى، وحاملي املشــاريع القادرين علــى إبراز 
كفاءاتهــم فــي تحويــل فكــرة مبتكــرة إلــى مشــروع مقاولة ؛

•  جائــزة "االبتكار"املفتوحــة فــي وجه املقاوالت الصغــرى التي تعمل على تطوير تقنيات، عمليات، منتجــات، أو خدمات مبتكرة لتلبية متطلبات 
وحاجيات السوق ؛ 

•  جائــزة التنميــة املســتدامة "املوجهــة إلــى املقــاوالت الصغــرى التــي تنــدرج فــي إطــار عمليــة التنميــة املســتدامة )الكفــاءة الطاقيــة، االقتصاد 
التضامنــي...( عبــر نهــج ممارســات مســؤولة بيئيــا، وتطويــر منتجات/خدمــات صديقــة للبيئــة أو العمل فــي مجال ريــادة األعمــال االجتماعية.

وبالنســبة للنســخة الثانيــة، التي فتح باب تقديم الترشــيحات لنيل جوائزهـــــــــــــــــا مــن 14 أكتوبر إلى 2 نونبر 2019 علــى املوقع االلكتروني 
daralmoukawil.com، فسوف تجوب قافلة « جوائز أنا معاك » كافة جهات املغرب للتواصل مع املرشحن حيث ستحط رحالها بـ 10 
مــدن رئيســية: العيــون، آيــت ملــول، مراكش، فــاس، مكناس، الحســيمة، وجــدة، طنجة، الربــاط والــدار البيضاء. وســيلتقي املتبــارون النهائيون 

بالدار البيضاء للدفاع عن مشــاريعهم أمام لجنة قيمة ســتعمل على اختيار 3 فائزين بـ « جوائز أنا معاك »، كل واحد في فئة معينة.

ولتشــجيع الفائزيــن علــى الســير قدمــا فــي مســارهم املقاوالتي، ســيقوم التجــاري وفــا بنك بمنحهــم منحة ماليــة، باإلضافــة إلى شــروط تمويل 
تفضيلية، و حساب بنكي باملجان وكذا املشاركة في صفقاته بفضل إدراجهم ضمن قائمة املوردين لدى مصالحه املكلفة باملشتريات. هذا وستتم 
مواكبتهم وإرشــادهم من طرف أطر البنك حتى يتمكن هؤالء الشــباب من االستفادة من نصائح وتوجيهات الخبراء من أجل تطوير مشاريعهم.

التجاري وفا بنك يدعم املقاولني الشباب و حاملي املشاريع، ويدعوهم للمشاركة 
من خالل النسخة الثانية لـ « جوائز أنا معاك »
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وعــالوة علــى ذلــك، سيســتفيد جميــع املتبارين فــي التصفيات النهائية مــن مواكبة على املقــاس من طرف مراكــز دار املقاول و مراكــز املقاوالت 
الصغــرى، وهــي بنيــات وضعهــا التجــاري وفا بنك من أجــل توفيــر دورات تكوينية ولقــاءات أعمال مع شــركاء و فاعلن محتملــن وكذا النصح 
لفائــدة املقــاوالت الصغــرى، املتواجدة أو التي في طور املشــروع، ســواء أكانــت من زبناء البنــك أم ال. وتقدم هذه الخدمات مــن طرف فريق من 

املستشــارين في مجال املقاوالت، ملســاعدة املعنين على تطوير أنشــطتهم .

مــن الجديــر بالذكــر أن الــدورة األولــى لـــ « جوائــز أنــا معــاك » املنعقــدة مــن 8 مــاي إلــى 12 يوليــوز 2018، عرفــت نجاحــا كبيــرا، كمــا 
حظيــت باهتمــام مكثــف مــن طــرف املقــاوالت الصغــرى، إذ تم خالل هــذه الــدورة تســجيل 1530 ترشــيحا واختيار 454 مرشــحا مــن مختلف 

الفئــات للدفــاع عن مشــاريعهم أمام لجان تحكيــم جهوية مكونة من خبراء فــي عالم املقاوالت. 

ومن خالل هذه املبادرة املواطنة، يرغب التجاري وفا بنك في تسليط الضوء على مؤهالت هؤالء املقاولن الشباب، نساء ورجاال، الذين تحذوهم 
روح املبادرة، وااللتزام وكذا املشاركة يوميا في تنمية بلدنا بفضل إنجازاتهم وابتكاراتهم.
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