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من يمكنه التقدم بطلب؟

تقديم البرنامج

ما هي شروط االستحقاق؟

كة مع والية جهة الشرق والمركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق برنامج  يطلق مجلس جهة الشرق بشرا
كبة 2000 حامل مشروع بجهة الشرق.م كبة لموا إشراق موا

كبــة 1000 حامــل مشــروع قبــل الحصــول علــى تمويل بنكــي في إطار برنامج إنطالقة  فــي هــذا اإلطــار ســتتم موا
 أو أي تمويــل آخــر و خــالل هــذه المرحلــة سيســتفيد حامـلـي المشــاريع مــن دورات تكوينيــة تمكنهــم مــن
كبــة فرديــة مــن أجــل تكويــن ملــف طلــب القــرض وتتبــع جميــع  تنميــة قدراتهــم المقاوالتيــة وكذلــك مــن موا

مراحله حتى الحصول على التمويل.ت

كبــة 1000 حامــل مشــروع مــن الذيــن ســبق لهــم الحصــول عـلـى تمويــل بنكــي ـفـي إطــار  ســيتم كذلــك موا
برنامج إنطالقة أو أي تمويل آخر من أجل دعم استدامة مشاريعهم ومساعدتهم على ولوج السوق.ت

 تهــدف هــذه الدعــوة لتلقــي المشــاريع التــي تســتهدف حاملــي المشــاريع بجهــة الشــرق إلــى إنتقــاء المشــاريع
كبة.ت كبة في إطار برنامج إشراق موا التي ستستفيد من الموا

حاملي المشاريع الراغبين في الحصول على تمويل في
إطار برنامج إنطالقة أو أي تمويل آخر.ب 

كبة للحصول على التمويل.ا الموا
إعداد ملف التمويل،ا
تطوير خطة العمل،ب

حاملي المشاريع الراغبين في الحصول على تمويل في إطار برنامج إنطالقة أو أي تمويل آخر،ا

إعداد الملف القانوني وتأسيس المقاولة،ا

التدريب العملي وبناء القدرات المقاوالتية،ا
دراسة الجدوى وإعداد المشروع،ا

كبة التي ستمكنهم من تنفيذ مشاريعهم، من خالل مساعدة  سيتم اختيار 1000 حامل مشروع لالستفادة من الموا
 مختصة من أجل :ت

كبة يشترط مايلي :ل من أجل االستفادة من هاته الموا

أن يكون حامل المشروع قاطنا بجهة الشرق،ل

إمكانية التنفيذ العملي و الفعلي للمشروع، و إثبات جدواه و برهنة ضمانات استمراريته،ا

النتائج المتوخاة، و الوقع اإليجابي على المستفيدين،ل

توطين المشروع موضوع الدعم في تراب جهة الشرق،ن

حماية البيئة و الموارد الطبيعية.ت
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 المقاوالت التي سبق لها االستفادة من تمويل في إطار
برنامج انطالقة أو أي تمويل آخر.ت

إعداد االستراتيجية التجارية وأساليب التسويق،ا

مساعدة المقاولين أصحاب هذه المشاريع للتغلب على الصعوبات المتعلقة بانطالق أو سير عمل مشاريعهم،ت

تشخيص الصعوبات على مستوى المشاريع المختارة،ت

كبة :ت ستشمل هذه الموا

 سيتم اختيار  1000 مقاولة حاصلة على تمويل في إطار برنامج إنطالقة أو أي تمويل آخر و التي ترغب في دعم استدامة
 نشاطها ومساعدتها على ولوج السوق.ل

تسهيل وفتح الولوج إلى السوق من خالل تحقيق أول عملية بيع لكل مشروع.ن

ما هي شروط االستحقاق؟

كبة يشترط مايلي :ل من أجل االستفادة من هذه الموا

من يمكنه التقدم بطلب؟

المقاوالت التي سبق لها االستفادة من تمويل في إطار برنامج انطالقة أو أي تمويل آخر.ت

تقديم البرنامج

توطين المشروع موضوع الدعم في تراب جهة الشرق،ن
أن يكون حامل المشروع قاطنا بجهة الشرق،ل

إمكانية التنفيذ العملي و الفعلي للمشروع، و إثبات جدواه و برهنة ضمانات استمراريته،ا
النتائج المتوخاة، و الوقع اإليجابي على المستفيدين،ل

حماية البيئة و الموارد الطبيعية.ت

االســتجابة كــود   امســح 
هاتفــك باســتخدام   الســريعة 
Ichrak Mouwakaba للتسجيل مباشرة على الموقع.ا ichrak_mouwakaba

تقديم طلبكم عبر االنترنيت على المنصة االلكترونية:ا

للمزيد من المعلومات يمكنكم التوجه إلى منصاتنا التالية:ى

 www.ichrak.info

طريقة االستفادة
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