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برامج الدعم 
أملك فكرة و وضعت الخطوط العريضة 

لمشروعي، و أحتاج مساعدة إلخراجه إلى 
الوجود. إلى أين أتوجه ؟

ملساعدتك على تطوير فكرتك و إنشاء شركتك دون مشاكل، تم وضع مجموعة من 
برامج الدعم رهن إشارتك ملرافقتك في إنطالقة مشروعك.

يمكن تصنيف هذه البرامج إلى 3 أنواع :

الدولة
تعمل الدولة المغربية على توفير مناخ مالئم 
لالستثمار و إنشاء المقاوالت، و ذلك لدورها 
المهم في إطار إعطاء القيمة المضافة و خلق 

فرص الشغل.

الجمعيات العاملة في إطار إنشاء 
املقاوالت و الشركات الصغرى و 

املتوسطة

بدأت مجموعة من المبادرات لجمعيات هادفة 
أو غير هادفة للربح ترى النور في معظم جهات 
المملكة. هدف هذه المبادرات هو تشجيع إنشاء 
المقاوالت التي تحمل حلول إلشكاليات اجتماعية، 

بيئية، و كذا المشاريع المبتكرة.

الشركات الخصوصية و األبناك
مجموعة من الشركات الخصوصية و األبناك تهتم 
بإنشاء المقاوالت و تقوم بانتظام بوضع برامج 
و مسابقات الهدف منها تشجيع المقاوالت الحديثة 

العهد عن طريق المرافقة و التمويل.

I. برامج الدولة
1. برنامج امتياز نمو

هذا البرنامج موجه لكل مقاول :
  مسجل في السجل التجاري و في وضعية قانونية مع إدارة الضرائب

و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛
  لمشروعه دخل سنوي دون احتساب الرسوم يتراوح ما بين 10

و 200 مليون درهم ؛
  له خطة نمو تمتد على 3 سنوات.

البرنامج احتياجاتك، يتوجب عليك  إذا ناسب هذا 
والت  لمقا ا إلنعاش  لوطنية  ا لة  كا لو با ل  التصا ا
 الصغرى Maroc PME أو التسجيل على الموقع :
http://candidature.marocpme.ma/soutien-
 /investissement-croissance

هذا البرنامج موجه للمقاوالت الصغرى و المتوسطة التي تنشط 
في القطاع الصناعي، و التي حققت رقم معامالت بين 10 و 200 
مليون درهم خالل السنوات الثالثة الماضية. هذا البرنامج موجه 
أيضا للمقاوالت الصغرى و المتوسطة التي تمهد لنشاط و التي 

تنتمي إلى المنظومات المستهدفة من طرف الدولة :
 صناعة السيارات
 صناعة الطائرات

 الصناعات الميكانيكية والمعدنية
 الصناعات الكهربائية واإللكترونية

 صناعة مواد البناء
 صناعة األدوية

 الصناعات الكميائية
 صناعة النسيج والمالبس

 صناعة الجلد
هذا البرنامج يوفر منحة تصل إلى 20% من االستثمار اإلجمالي، 

في حدود 10 ماليين درهم.

كيف ؟

لماذا ؟

أين ؟

IMTIAZ
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برامج الدعم 

لالستفادة من هذا البرنامج، يستوجب على المقاولة :
  تسجيل دخل سنوي ال يفوق 10 ماليين درهم ؛

  التوفر على مشروع صناعي له إحدى الخاصيات التالية :
• التوفر على مشروع هيكلة و تنمية صناعية 
• التوفر على مشروع تقوية العالقة مع ناظر

• التوفر على مشروع استثمار بإمكانية نمو الهدف منه 
تطوير الشركة

• التوفر على نموذج اقتصادي مبتكر
  التسجيل في السجل التجاري وكونها في وضعية قانونية 
مع إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

إذا ناسب هذا البرنامج احتياجاتك، يتوجب عليك 
االتصال بالوكالة الوطنية النعاش المقاوالت الصغرى 
 والمتوسطة Maroc PME أو التسجيل على الموقع :
http://candidature.marocpme.ma/soutien-
 /investissement-croissance

هذا البرنامج موجه للمقاولة الصغرى، و يستهدف بالخصوص الشركات 
الصناعية من خالل تقديم دعم على شكل منحة لالستثمار. يقدم البرنامج 

منحة تصل إلى 30% من االستثمار اإلجمالي، في حدود 2 مليون درهم.

كيف ؟

لماذا ؟

أين ؟ 

3. برنامج استثمار نمو )PLAN-PROGRES( 2. برنامج الخدمات

لالستفادة من هذا البرنامج، يستوجب على المقاولة :
  التسجيل في السجل التجاري وكونها في وضعية 
قانونية مع إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي ؛
  تحقيق دخل سنوي دون احتساب الرسوم ال يتجاوز 

100 مليون درهم.

المقاولون الراغبون في االستفادة من هذا البرنامج مدعوون لملء 
طلب االستفادة على الرابط :

http://candidature.marocpme.ma/formulaire-de-
/candidature-anpme-2
بعد ذلك، سيتم إرسال تفاصيل البرنامج الممتد على 3 سنوات 
للمقاولين ليقوموا بتحضير مشاريع التطوير و األهداف المتعلقة 

بالنمو، تطوير الفعالية و خلق فرص العمل.

هذا البرنامج يرافق المقاوالت الصغرى و المتوسطة التي تحقق رقم 
معامالت يتراوح ما بين 10 و 200 مليون درهم، و التي تتواجد في 

مرحلة النمو أو تغيير السلم.
الهدف من هذا البرنامج هو تلبية احتياجات المقاوالت عن طريق 

المساعدة التقنية، نقل الكفاآت و التنمية الرقمية.
من خالل هذا البرنامج، يتم تمويل كلفة الخدمات حتى %60. 

كيف ؟

لماذا ؟

أين ؟ 

ISTITMAR
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برامج الدعم 
قصد تطوير االبتكار و التشجيع على إنشاء المقاوالت، تضع الدولة رهن إشارتك صناديق تمويل تساعدك على 

االستثمار. عروض هذه الصناديق متنوعة حسب احتياجاتك و طبيعة نشاط الشركة.

الهدف
هذا البرنامج المقدم من صندوق الضمان المركزي يقدم إمكانية 
تمويل االستثمارات الخاصة بالشركات الصناعية و الخدمات 

المرتبطة بها، و ذلك بشراكة مع المؤسسات البنكية.

معايير القبول
لالستفادة من هذا البرنامج، يجب أن تتوفر الشروط التالية :

- شركة مغربية، كيفما كان شكلها القانوني ؛
- لها نشاط صناعي ؛

-  ليست في حالة توجيه قضائي أو تصفية قضائية.

البرامج القابلة للتمويل
- مشاريع اإلنشاء أو التطوير المقترحة من المقاوالت المؤهلة ؛

-  االستثمارات المادية و الالمادية و كل المصاريف الالزمة لتحقيق 
أهداف برنامج االستثمار.

الفوائد
يتم تمويل المشاريع المقبولة على النحو التالي :

- األموال الخاصة و التمويل الذاتي : 20% على األقل من برنامج 
االستثمار ؛

- مشاركة » تمويل إنفست « : 40% على األكثر في حدود :
•  10 ماليين درهم للشركات في إطار اإلنشاء أو المتواجدة منذ 

أقل من 3 سنوات ؛
• 5 ماليين درهم للشركات المتواجدة منذ أزيد من 3 سنوات.

- مشاركة البنك : الباقي، دون أن يتجاوز مساهمة » تمويل إنفست «.

الهدف من البرنامج هو التمويل المشترك مع البنوك لبرامج إحداث 
أو توسيع مؤسسات التعليم والتكوين وروض األطفال الخصوصية.

يتم هذا التمويل على النحو التالي :
-  األموال الذاتية و / أو شبه الذاتية : 30% على األقل من كلفة 

البرنامج ؛
- مساهمة FOPEP : 30% كحد أقصى مع سقف يصل إلى 

5 مليون درهم ؛
-  القرض البنكي : الباقي دون أن تقل هذه الحصة عن حصة 

.» FOPEP « قرض

4. ضمانات صندوق الضمان المركزي
تحتاج	إلى	دعم	إلنشاء	شركة	؟	أو	تنمية	مشروع	؟	أو	إعادة	هيكلة	؟

5. صناديق التمويل

من	بني	عروض	صندوق	الضمان	املركزي	التي	قد	تهمك	:

ضمان 
اإلحداث

•  ضمان القروض البنكية على المدى المتوسط و الطويل لمشاريع إنشاء الشركات أو للشركات التي ال 
يفوق عمرها 3 سنوات.

•  مدة الضمان هي 18 شهرا و نسبة الضمان هي 70% في حدود 20 مليون درهم.

ضمان 
التطوير

•  ضمان القروض البنكية على المدى المتوسط و الطويل بالنسبة للمبالغ التي تفوق مليون درهم، و التي 
تهدف إلى إنجاز مشاريع تطوير و تحديث لشركات يتجاوز عمرها 3 سنوات.

•  نسبة الضمان هي 60% من القرض الرئيسي، في حدود 10 ماليين درهم لكل عملية و 20 مليون درهم 
لكل شركة.

ضمان 
استمرار

•  ضمان قروض توحيد الديون البنكية بالنسبة لقروض االستثمار للشركات التي يفوق عمرها 3 سنوات.
•  نسبة الضمان هي 50% من القرض الرئيسي الموحد، في حدود 10 ماليين درهم لكل عملية و 20 

مليون درهم لكل شركة.

ضمان 
إكسبريس

•  ضمان قروض االستثمار واإلستغالل التي ال يتجاوز مبلغها مليون درهم. 
•  الضمان يصل إلى نسبة 70% من القرض الرئيسي، في حدود 20 مليون درهم لكل شركة.

•  مدة الضمان هي 18 شهرا.

ضمان 
االستغالل

•  ضمان قروض التسيير التي يتعدى مبلغها مليون درهم الموجهة لتمويل حاجيات استغالل المقاوالت.
•  مدة الضمان هي 18 شهرا و الحد األقصى هو 10 ماليين درهم لكل عملية و 20 مليون درهم لكل شركة.

ضمان 
التصدير

• ضمان القروض البنكية الموجهة لتمويل حاجيات التسيير التي تفوق مليون درهم بالنسبة للشركات التي 
تحقق 20% من رقم معامالتها على مستوى التصدير.

•  مدة الضمان هي 18 شهرا و نسبة الضمان هي 70% من القرض الرئيسي في حدود 10 ماليين درهم 
لكل عملية و 20 مليون درهم لكل شركة.

إليك
•  ضمان القروض البنكية الموجهة لتمويل اإلستتمار والتي ال يتعدى مبلغها مليون درهم بالنسبة للشركات 

المسيرة من طرف مرأة أو عدة نساء في مجال المنتوجات والخدمات.
•  نسبة الضمان هي 80% من القرض الرئيسي.

صندوق الضمان المركزي يسهل عليك الولوج إلى التمويل من خالل ضمان 50% إلى 
80% من قرض االستثمار الموجه إلنشاء أو تطوير شركة. يوفر صندوق الضمان المركزي 
أيضا الضمان لمشروعك بنسبة 50% في ما يتعلق بالقروض المخصصة إلعادة الهيكلة 

المالية )ما عدا قطاعي العقار و الصيد البحري(.
صندوق دعم التعليم تمويل إنفست

)FOPEP( الخصوصي
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برامج الدعم 

ولة
الد
ج	
رام

ب

الغرض
هذا الصندوق موجه لمساندة اسستثمارات المغاربة المقيمين 

بالخارج بالمغرب.

القطاعات المعنية
- الصناعة والخدمات المتعلقة بالصناعة

- التعليم
- الفندقة

- الصحة.

الفوائد
المشاريع المحمولة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج تمول كالتالي :

- 25% من طرف المغربي المقيم بالخارج.
.MDM 10% من طرف صندوق استثمار  -
- الباقي يمكن تمويله من خالل قرض بنكي.

شروط التأهيل
- تفوق قيمة االستثمار مليون درهم.

-  المشروع مقدم من طرف مغربي مقيم بالخارج يتوفر على 
تصريح اإلقامة أو بطاقة تعريف أجنبية أو بطاقة قنصلية صالحة.
-  المشروع مقدم من طرف مغربي سبق أن أقام بالخارج و عاد 

إلى المغرب منذ مدة ال تفوق سنة.
-  المشروع محمول من طرف مغربي مقيم بالخارج لوحده، أو 

كشريك مع مستثمرين آخرين.

شروط التطبيق
توقيع عقد استثمار مع صندوق الحسن الثاني.

القطاعات المعنية
- الصناعات الخاصة بالسيارات، الطيران و المعدات اإللكترونية

- الصناعات الكيميائية
- صناعة األدوية.

الفوائد
مساعدات مالية للحصول على مباني و معدات تصل إلى %15 

من كلفة االستثمار، في حدود 30 مليون درهم.

شروط التأهيل
-  المبلغ اإلجمالي لالستثمار يفوق 10 ماليين درهم دون احتساب 

الرسوم
-  مبلغ االستثمار الخاص بالمعدات يفوق 5 ماليين درهم دون 

احتساب الرسوم.

ضمان رأس مال المجازفة
هذا البرنامج مقدم من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة 

المقاوالت المغربية الغير مدرجة في البورصة.
الشركات المؤهلة تستفيد من إسهامات في األموال الذاتية و شبه 

الذاتية.
نسبة الضمان هي 50% من اإلسهامات )60% للمشاريع المبتكرة( 
مع سقف يصل إلى 5 ماليين درهم لكل مقاولة و 20 مليون درهم 
عن كل مقاولة أو مجموعة مقاوالت، شاملة لكل تدخالت الضمان.

)FPP( الصندوق العام الخاص
الهدف من هذا البرنامج هو مواكبة وتمويل تعزيز األموال الذاتية 
للمقاوالت الصغرى والمتوسطة ذات إمكانيات عالية والتي ال 

يتجاوز حجم معامالتها 100 مليون درهم.
هذا البرنامج موجه للشركات التي تجمع بين الخاصيات التالية :

-  أن تكون مقاولة خاضعة للقانون المغربي في طور اإلحداث 
أو محدثة ؛

-  أن يكون غرضها أو نشاطها موجها نحو إنتاج السلع أو الخدمات.

صندوق الحسن الثاني صناديق أخرى لصندوق 
الضمان املركزي MDM استثمار
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برامج الدعم 

إذا كان المبلغ اإلجمالي المستثمر يتجاوز 000 250 درهم، يستوجب تقديم المشروع من 
طرف شخصين.

كيف أستفيد من البرنامج ؟
هذا البرنامج موجه إليك إذا :

 كنت مغربيا ؛
 كان سنك يتراوح بين 20 و 45 سنة عند تاريخ طلب القرض ؛

 كنت حاصال على شهادة الباكالوريا، الباكالوريا و أكثر، أو شهادة تكوين مهني ؛
 كنت مسجال لدى الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاأت )أنابيك( ؛

 كنت حامال لمشروع إنشاء مقاولة ألول مرة ؛
 المبلغ اإلجمالي المستثمر يتراوح ما بين 000 50 درهم و 000 500 درهم.

أين أتوجه ؟
نحو شباك مقاولتي، حيث بإمكانك التسجيل و االستفادة من المرافقة. ستجد 

جميع المعلومات الضرورية على مستوى هذا الشباك.

6. برنامج مقاولتي

ما هو هذا البرنامج ؟
برنامج مقاولتي هو برنامج حكومي وضع لمرافقة المقاولين و مساعدتهم في 
إطار خطوات إنشاء مقاوالتهم. هذا البرنامج يستهدف أساسا الشركات الصغرى 

و المتوسطة.

كيف يساعدني هذا البرنامج ؟
يساعدك هذا البرنامج على مستوى ثالث مراحل من مشروعك :

  قبل إنشاء الشركة : في هذه المرحلة، يتوجب عليك القيام بدراسة السوق، دراسة 
تقنية و إعداد خطة العمل. الهدف من البرنامج هو مساعدتك على تحضير ملف 

جيد لتبدأ بشكل مناسب و تحصل على التمويل عند الحاجة ؛
  في بداية المشروع : يساعدك البرنامج خالل هذه المرحلة في البحث عن التمويل، 

و ذلك من خالل إصالح الشكليات و تصحيح خطة العمل ؛
  بعد إنشاء المقاولة : يقوم البرنامج بمواكبة المشروع على مدى 12 شهرا،

و تتبع و تشخيص النشاط قصد تقييم نقط الضعف و نقط القوة.

ما هي فوائد هذا البرنامج ؟
هذا البرنامج يسهل عليك إمكانية الولوج إلى القرض و ذلك من خالل إمكانيتين :
  تسبيق بدون فوائد ال يتجاوز 10% من المبلغ اإلجمالي لالستثمار، في حدود 
000 15 درهم، تسدد على 6 سنوات مع إمكانية الحصول على مهلة للتسديد 

قدرها 3 سنوات ؛
  ضمان القرض في أفق %85.
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برامج الدعم 
II. مؤسسات احتضان الشركات

هذه الهياكل المتخصصة في استقبال الشركات 
متوفرة رهن إشارتك قصد مرافقتك لتحقيق أهداف 
المشروع. هذه الحاضنات تقترح مجموعة من 

الخدمات المناسبة لحاجاتك المختلفة :

  المرافقة في إعداد المشروع من خالل نصائح 
على المستوى القانوني، التكنولوجي، االقتصادي 

و التجاري ؛

  تقديم تكوينات حسب الحاجة ؛

  تقديم نصائح تضفي على المشروع مواصفات 
النجاح و الديمومة ؛

  المساعدة في إيجاد التمويل و الشركاء ؛

  تنظيم اجتماعات لتبادل التجارب.

يمكنك االستفادة من فوائد هذه المؤسسات إذا 
توفرت الشروط التالية :

  إذا كنت حامل لمشروع متخرج من جامعة، 
مركز بحث، مدرسة عليا... ؛

  إذا كنت تتوفر على خطة عمل ؛

  الفكرة قابلة للتطبيق على المستوى المالي و العملي ؛

  مشروعك مبتكر و يتوفر على إمكانية كبيرة 
للنمو في ميدانه.

كيف أستفيد ؟ما هو دورها ؟

هذه الحاضنات متوفرة في عدة أشكال و ترتبط بمؤسسات مختلفة )شركات، مدارس، 
جامعات...(. الهدف منها هو مساعدتك بتوفير محل الستبقبال مشروك، و كذا توفير الدعم 

المناسب لحاجتك عن طريق النصح و التمويل.

مدارس و معاهد
•		مركز	االبتكار	التكنولوجي	للمدرسة	المحمدية	بالرباط.

•		مركز	الحضانة	و	استقبال	الشركات	المبتكرة	للمدرسة	الوطنية	
العليا	للمعادن	بالرباط.

•		حاضنة	المعهد	الوطني	للبريد	و	المواصالت.
•		مجمع	رعاية	األعمال	الخاص	بالمركز	الوطني	للبحث	العلمي	و	التقني.

الجامعات
•		حاضنة	الشركات	الخاصة	بجامعة	القاضي	عياض.

•		المركز	الجامعي	الخاص	بكلية	العلوم	بالجديدة.
•		الحاضنة	الجهوية	لجامعة	ابن	زهر	بأكادير.

•		الحاضنة	الخاصة	بكلية	العلوم	االقتصادية،	القانونية	و	االجتماعية	
بوجدة.

•		الحاضنة	ماروبتكار	الخاصة	بجامعة	الحسن	األول	بسطات.
•		حاضنة	جامعة	األخوين.

•		المركز	الجامعي	للحضانة	تادلة	أزيالل.

أمثلة لحاضنات و مجمعات رعاية األعمال

ات
رك
لش

ن	ا
ضا

حت
ت	ا

سا
ؤس

م

15 14



برامج الدعم 
III. برامج و مؤسسات أخرى

برنامج أو 
املؤسسات الواجب شروط االستفادةالهدفمؤسسة الدعم

االتصال بها

مراكز وجمعيات 
 التكوين / اإلرشاد

و التوجيه ‘تكنوبارك‘

تقدم ‘تكنوبارك‘ فرصا مثيرة لحاملي المشاريع، 
سواء في مرحلة اإلنشاء أو التطوير. إذا كنت 
شركة مبتكرة، ‘تكنوبارك‘ تقدم لك محالت مجهزة 

بأسعار تفضيلية

يمكنك االستفادة من محالت تكنوبارك إذا كان 
المشروع ينتمي إلی أحد القطاعات التالية :
•  التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت ؛

•  التكنولوجيات الخضراء ؛
•  الميدان الثقافي.

http://www.casainvest.ma
www.technopark.ma

 Impact Lab & Numa
Casablanca

•  تعزيز مهارات تنظيم مشروعك
•  خلق بيئة تعاونية بين حاملي المشاريع 

•  تتم في 3 مراحل : التعلم، العمل والبناء، الحصول 
على التمويل

•  يتراوح عمرك ما بين 21 و 35 عاما
•  تتميز بالطموح، تمتلك الشغف و تهتم 

بالتحديات المجتمعية من حولك
•  تجيد اللغة الفرنسية

https://numa-casa.selec-
teev.io/
https://www.facebook.
com/eirene4impact/

Dare INC

•  البحث عن حلول مبتكرة للمشاريع ذات التأثير 
االجتماعي في المغرب

•  تقديم الدعم ألصحاب المشاريع ذات البعد 
االجتماعي 

•  التدريب والتوجيه والدعم القانوني والمساعدة 
في تصميم مواقع اإلنترنت

•  الحصول على التمويل

•  تقديم حل واضح لمشكلة محددة
•  تقديم منهجية اقتصادية مستدامة

•  إظهار أن المشروع له قدرة عالية على 
أن يكون نموذجا اقتصاديا ناجحا على 

الصعيد الدولي
•  إبراز تميز حامل المشروع بالطموح.

http://www.mcise.org
https://www.facebook.
com/MoroccanCise/

 AFEM جمعية

تطوير مهارات حاملة المشروع، لمساعدتها على 
تحسين جودة عرضها وتوفير التكوين، والتدريب، 

والتوجيه، وتقديم المساعدة والدعم

•  خاص بالنساء عضوات الجمعية
•  مشروع مع إمكانات كبيرة للتنمية

تكنوبارك، طريق النواصر 
رقم 132 - الدار البيضاء 

+212 5 22 50 12 51
+212 5 22 52 25 38
www.afem.ma
info@afem.ma

CEED MOROCCO

•  مساعدة حامل المشروع عند انطالقة الشركة 
•  هذا البرنامج يعتمد على التكوين والتواصل والتوجيه

 شارع 2 مارس، الطابق 49•  حامل مشروع ذو إمكانيات نمو مرتفعة
 الثالث، المكتب 14 الدار

البيضاء
entrepreneurship@
ceed-global.org
www.ceed-morocco.org

برنامج أو 
املؤسسات الواجب شروط االستفادةالهدفمؤسسة الدعم

االتصال بها

Start Up Your Life

جمعية تهدف إلى : 
•  تحديد وجمع ودعم أصحاب المشاريع المبتكرة 

في المغرب
•  إنشاء مركز للمشاريع المبتكرة المبتدئة في المغرب

•  تشكيل نظام بيئي مالئم
•  الحصول على التمويل لمؤسسي المشروع

•  تبادل الخبرات
•  اإلرشاد

حامل مشروع مبتكر في 
المغرب

http://startupyourlife.org
team@startupyourlife.org

Start up Maroc

منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز إنشاء المقاوالت 
في المغرب وتساعد في إنجاح المشاريع الناشئة من 

خالل برامج مختلفة.

عند بدء أي برنامج، نتم نشر 
الشروط الخاصة به على 
مستوى الموقع اإللكتروني

www.startupmaroc.org

المراكز الجهوية 
لإلستثمار

يعتبر بمثابة شباك إلنشاء الشركات، و يمثل هذا المركز 
رابطا بين حامل المشروع ومختلف اإلدارات )المكتب 
المغربي للملكية الصناعية و التجارية، الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، إدارة للضرائب، المحكمة التجارية، 

ومفتشية العمل …)

هذه المراكز مفتوحة لجميع 
حاملي المشار يع

المراكز اإلقليمية لإلستثمار موجودة في 
جميع مناطق المملكة.

اللجنة اإلقليمية إلنشاء 
الشركات

خلق التآزر بين أصحاب المصلحة في إنشاء الشركات 
وتعزيز روح المبادرة علی مستوی الجهات.

هذا البرنامج يتيح لك االستفادة من الدعم في جميع 
مراحل اإلنشاء، منذ تعريف المشروع حتى بعد سنتين 

من اإلنشاء 
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برامج الدعم 

برنامج أو 
املؤسسات الواجب شروط االستفادةالهدفمؤسسة الدعم

االتصال بها

Maroc Entre-
prendre

جمعية تهدف إلى تشجيع إنشاء و شراء الشركات من 
خالل منح قروض على الشرف بدون فوائد و بدون 
ضمانات، تسدد على مدى 5 سنوات. هذه الشبكة، 
من خالل تجربة أعضائها توفر دعم جماعي أو 

فردي، لحاملي المشاريع أوالمشترين للشركات

•  يجب أن يكون المشروع موجودا في منطقة 
من مناطق الجمعية

•  يجب أن يكون للمشروع إمكانات جيدة 
ويساهم في خلق فرص للشغل

•  يجب أن تكون للشركة أقل من 18 شهرا 
من النشاط

•  المرشح لديه سيطرة علی الشركة 
و حاجة للدعم

http://www.reseau-entre-
prendre-maroc.org/

الشبكة المغربية 
الحتضان المقاوالت

إنه برنامج وطني للدعم، اإلبتكار و االحتضان. 
المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية هو الذي 

يتكلف بالتسيير. مهمة هذا البرنامج تتجلی في :
•  حمالت توعية لتشجيع روح المبادرة وتأسيس 

شركات من خالل شركات متواجدة.
•  تنسيق وتطوير الحاضنات في المغرب.

•  التأكد من استقبال ودعم مؤسسي المشاريع في 
حاضنات الشبكة.

•  توفير تكوين لمسؤولي الحاضنات.
•  مساعدة مؤسسي المشاريع المبتكرين ماليا. 

http://www.rmie.ma/
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محتوى هذا الدليل مصادق عليه من طرف Mazars، مكتب تدقيق، استشارات و خدمات املحاسبة 


