
daralmoukawil.com

االجـتـمـاعي :  الـمـقـر  ـ  درهـم   2 098 596 790 رأسـمــالــها  اإلسـم  مـجـهـولـة  شــركـة  بـنـك  وفــا   الـتـجــاري 
الــمــالـيــة  وزيـــر  مـن  بــقــرار  للـقـــرض  كــمـؤسـســة  لــهــا  مــرخـــص  الــدارالــبــيــضــاء.  يـــوســف،  مــوالي  شــارع   2
.333 رقـم  تجـاري  سـجـل  اإلضافـة.  و  التـعديل  بـعـد   2003 دجـنبـر   22 بـتــاريـخ   2269-03 رقــم  و الـخوصصـة 

لإلستفادة من مزايا عرض انطالق املقاول 

ندعوكم لزيارة مركز دار املقاول أو وكالة 

التجاري وفا بنك األقرب لكم.

تـنـفـيـذا لـلـتـوجـيـهـات الـسـامـيـة
لـصـاحـب الـجـاللـة الـمـلـك مـحـمـد الـسـادس، نـصـره الـلـه،

يـسـعـد الـتـجـاري وفـا بـنـك االنـخـراط فـي الـبـرنـامـج الـوطـنـي
لـمـواكـبـة و تـمـويـل الـمـقـاوالت الـصـغـرى و حـامـلـي الـمـشـاريـع.

عرض انـطـالق الـمـقـاول
حامل مشروع أو مقاولة صغرى  

منشأة منذ أقـل من 5 سنوات

الصغرى،  واملقاوالت  املشاريع  حاملو 
التجاري وفا بنك يواكبكم من أجل تحقيق 

أهدافكم.

استفيدوا مـن ولوج سهل للتمويل 
وبشـروط تفـضيـلية 

< قرض انطالق املقاول 

املهنــي،  نشاطكــم  تطويــر  أو  مقاولتكــم  إنشـاء  مشـاريع   لتحقيـــق 
 التجـاري وفــا بنك يقتــرح عليــكـم تمويــال سهــال يمكــن أن يصــل
الى 1.200.000 درهم (1) بنسبة فائدة  %2  (2)  ومصاريف ملف 

مجانية.

الضمان  صندوق  بضمانة  الخطوات  املخفف  القرض  هذا  يرتبط 
 .(CCG) املركزي

< سلف شرف من طرف الدولة 

سلف  من  اإلستفادة  يمكنكم  املقاول،  انطالق  قرض  إلى  باإلضافة 
مبلغ  كان  إذا  وذلك  للتسيير،  احتياجاتكم  لتلبية  الدولة  من  شرف 

قرضكم أقل من 300.000 درهم في إطار استثامر.

يمكن أن يغطي سلف الشرف %20 من برنامجكم االستثماري في 
حدود 50.000 درهم و بشروط تفضيلية : 

 • نسبة فائدة %0 لـمدة 5 سنوات ؛ 

 • ال يتطلب أي ضمان ؛

 • تسديد كامل بعد فترة إعفاء مدتها 5 سنوات.

استفيـدوا من خدمــات استثنائيـة 
للنصح و املواكبة 

إشارتكم  رهن  بنك  وفا  التجاري  يضع  مقاولتكم،  وتطوير  النجاح 
خبرة مراكزه دار الـمقاول :

•  إرشاد ومواكبة مشخصة لتحسني تدبير نشاطكم ؛ 

عمل  ورشات  املقاوالتي،  والنجاح  املقاولة  إنشاء  حول  •    تكوين 
ودورات خاصة مع خبراء ؛

خــالل  مـــن  األنــتــرنــت  عــلى  موضـوعــاتيــة   •   تكويــنــات 
daralmoukawil.com ؛

 •   لقاءات عمل بني املقاولني من أجل تبادل التجارب وخلق فرص 
األعمال ؛

العروض  وطلبات  أسواق  في  املشاركة  إمكانية  تتيح   •   لقاءات 
لشركاء البنك ؛

•   لقاءات مع خبراء الطالعكم وتحسيسكم بمواضيع ذات عالقة 
باهتمامات املقاوالت الناشئة.

(1) قرض خاضع ملوافقة هيئات القرار في البنك. 

(2) نسبة فائدة سنوية دون احتساب الرسوم مطبقة على قروض التسيير، في حالة أول استفادة فقط، و على قروض 
االستثمار لفائدة حاملي املشاريع و املقاوالت الصغرى املنشأة منذ أقل من 5 سنوات.




