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لدعم و تمو�ل املقاوالت  فاس - مكناس

و

توقيع اتفاقية شراكة

معة   16 يوليوز 2021 ا��



16 يوليوز 2021 - اجتمعت اللجنة الجهوية لدعم ومتابعة الربنامج املندمج لدعم و�ويل املقاوالت (PIAFE) �قر والية 

جهة فاس مكناس، برئاسة السيد السعيد زنيرب، وايل جهة فاس - مكناس، عامل ع�لة فاس، وبحضور رئيس مجلس جهة 

فاس - مكناس وكذا السادة ع�ل ع�الت وأقاليم الجهة، املدير العام للمركز الجهوي لالستث�ر فاس-مكناس، والرؤساء 

ومكتب  املركزي،  الض�ن  و صندوق  املغرب،  بنك  من  لكل  الجهوي¤  واملدراء  املغرب،  ملقاوالت  العام  لإلتحاد  الجهوي¤ 

التابعة  الرشيكة  البنوك  إىل  باإلضافة  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  والوكالة  الشغل،  إنعاش  و  املهني  التكوين 

للمجموعة املهنية لبنوك املغرب.

تجدر اإلشارة إىل أن الربنامج املندمج لدعم و�ويل املقاوالت جاء تنفيذا للتوجيهات امللكية الواردة يف الخطاب السامي 

�ناسبة افتتاح الجلسة األوىل للسنة الترشيعية الرابعة للمجلس الترشيعي العارش. وقد �ت بلورة هذا الربنامج بشكل 

مشرتك من قبل وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب يف إطار نهج تشار¼.

 

يتميز هذا اللقاء بأهمية خاصة، ألنه يهدف إىل تقديم تقرير مرحيل عن �ويل الربنامج عىل املستوي¤ الوطني والجهوي 

وكذلك حصيلة برنامج الدعم عىل مستوى جهة فاس-مكناس، وكذا بعض التوصيات لتحس¤ تفعيل الربنامج وسبل تنفيذها.

املندمج لدعم و�ويل املقاوالت (أي  الربنامج  عىل املستوى الجهوي، ويف نهاية مايو 2021، استفادت 2886 مقاولة من 

بزيادة ٪55+ مقارنة بنهاية دجنرب 2020) مقابل مبلغ إج�يل صادق عليه صندوق الض�ن املركزي قدره 469 مليون درهم 

(أي ٪67+ مقارنة بنهاية دجنرب2020). هذه املؤرشات �ركز جهة فاس - مكناس يف املرتبة الثالثة عىل املستوى الوطني من 

حيث املبالغ املصادق عليها، بنسبة تبلغ ٪11. ويصاحب هذا التمويل خلق ما يقرب من 7400 فرصة عمل، ٪51 منها يف 

العاÎ القروي.

ك� قدم السيد ياس¤ التازي، املدير العام للمركز الجهوي لالستث�ر، نتائج مبادرات الدعم التي يقوم بها املركز و مختلف 

رشكائه، لفائدة حاميل املشاريع يف الجهة. وقدم املدير العام عىل وجه الخصوص، إنجازات برنامج ”أفواج“، وهو أول برنامج 

دعم متكامل لحاميل املشاريع يف جهة فاس - مكناس، والذي مكن يف نهاية يونيو 2021 من دعم 280 من حاميل املشاريع 

وكذا من تقديم 157 ملفاً للتمويل البنÖ. وقد تم توفÕ 40 دورة تكوينية عىل مستوى ع�الت وأقاليم الجهة. 

وعىل هامش هذا اللقاء، تم توقيع اتفاقية رشاكة ب¤ املركز الجهوي لالستث�ر فاس- مكناس املمثل بالسيد ياس¤ التازي، 

”إسبود“  وجمعية  مكناس   - لفاس  الجهوي  املدير  العرويس،  علمي  الهادي  عبد  بالسيد  املمثل  املغرب  مرصف  وبنك 

(ESPOD- ESPACE Point de Départ) ممثلة بالسيدة فنيدة اوبنعيىس، عضوة يف املجلس الوطني ”إسبود“، بهدف 

تعزيز ريادة األع�ل النسائية يف الجهة. وتهدف هذه االتفاقية إىل تضافر الجهود والتعاون يف إطار برنامج مواكبة، توجيه، 

ودعم حامالت املشاريع النسائية بالجهة. وفي� ييل أهداف هذه الرشاكة :

• دعم 150 امرأة سنويا من حامالت املشاريع يف جهة فاس - مكناس ؛

• تيسري حصول حامالت املشاريع عىل التمويل من أجل تحقيق مشاريعهن ؛

• تشجيع الحس املقاواليت النسوي عىل الصعيد الجهوي من خالل تنظيم لقاءات (ورشات دراسية مواضيعية ، اجتامعات 

ب¤ املهني¤، إلخ) .


