
 

 

 

 
 

 

 طلب اقتراح المشاريع لفائدة شباب

داوتنانإعمالة اكادير    
 

 منصة الشباب "دار ممكن"

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تستهل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة 

 ، مرحلتها الثالثة2005نة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده في س

 

” 

إن الشأن االجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان... فإني أؤكد على التركيز على ...

المبادرات المستعجلة في المجاالت التالية... إطالق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز 

مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري لألجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية 
 صعبة، وإطالق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.

 
 .مقتطف من الخطاب الملكي السامي المخلد للذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد، األحد 29 يوليوز 2018

 

 

للتنمية البشريةالتعريف بالمبادرة الوطنية   
 

منذ إطالقها سنة 2005، حظيت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باهتمام وعناية بالغين من طرف صاحب 

الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده. في هذا اإلطار، ما فتئ هذا الورش الملكي الرائد يتطور 

 باستمرار من أجل المساهمة في التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة

 

 اإلدماج و الدخل تحسين" برنامج ضمن الشباب لدى المقاوالتي الدعم محور تفعيل إطار في

 إناكتس جمعية مع بشراكة البشرية للتنمية الوطنية المبادرة تهدف" للشباب االقتصادي

 منصة مستوى على المشاريع أفكار و المشاريع لحاملي المواكبة خدمات تقديم المغرب،

إداوتنان أكادير بعمالة" ممكن دار" الشباب  

 

 

 



 

 

 الفئة المستهدفة

.إداوتنان أكادير بعمالة المقيمين الشباب -  

.سنة 45 و 18 بين اعمارهم تتراوح -  

.مشروع فكرة او مشروع لديهم -  

.العمل عن عاطلين -  

.شهر 12الشركات التي تم إنشاؤها مند أقل من  -  

 

 الخدمات المقدمة 
 
 أشهر. 6الى  3ما قبل انشاء المقاولة و التي تتراوح مدتها من المواكبة التقنية  -

 .كحد أقصى من تكلفة المشروع  60%درهم ما يمثل  100 000الدعم المالي المحدد في سقف  -

يمكن أن تكون مالية أو عينية مع األخذ بعين االعتبار ان   40%مساهمة حامل المشروع، تمثل  -

 .من المساهمة الشخصية 50%ز المساهمة العينية، يجب ان ال تتجاو

المواكبة التقنية ما بعد انشاء المقاولة في حال تمت الموافقة عل دعم المشروع و التي تتراوح مدتها  -
 .شهر 24الى  12من 

 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات
 

 .للتسجيلآخر أجل ك 2021 اكتوبر 15 يحدد يوم -
 

 التسجيل و المشاركة
 

بمقر منصة الشباب "دار ممكن" بعمالة أكادير إداوتنان المتواجدة بحي الكويرة قرب برج النجاح أو  -
 https://bit.ly/InscriptionINDHالرابط االلكتروني : عن طريق 

 

 المرجو الضغط هنا لمقر:ل mapse lGoogموقع  -
 

 
 

 : مرجو االتصال بللمزيد من المعلومات ال -
  
 0528237630:              الهاتف  

 indh.agadir@enactus-morocco.org : االلكترونيالبريد 

https://bit.ly/InscriptionINDH
https://www.google.com/maps/place/30%C2%B025'33.7%22N+9%C2%B034'28.8%22W/@30.4260401,-9.5768488,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d30.4260401!4d-9.5746601

