
     

 
 

1 

صحفيملف   

 
 

 

التقنية، برنامج االبتكار المقاوالتي الذي تم تطويره بشكل مشترك بين المكتب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات 

 يعد نتيجة لشراكة مثمرة تتوخى تنمية الحس المقاوالتي لدى المتدربين الشباب، من خالل مواكبة وثيقة وفردية.

 برنامج االبتكار المقاوالتيأهداف 

 حس المقاوالتي لدي المتدربين الشباباللتطوير  تحديد مقاربة جديدة 

  لتجاوز الصعوباتتزويد الشباب بالكفاءات األساسية وبمقاربات مبتكرة 

 بريادة األعمالشغفهم  هم علىزيحفتاتهم ويإمكان واكتشاف، على تبني مقاربة مقاوالتيةالمتدربين الشباب  حث 

 تمكين الشباب من امتالك أدوات المقاول 

 القدرة على استيعاب الفرص المتعددة التي يقدمها في سوق الشغل 

 تعميم المشروح على مرحلتين

موزعة على شكل دروس ودورات المجموعة من الوحدات التكوينية  امج االبتكار المقاوالتي من خاللسيتم تجسيد برن

 ، في إطار مقاربة مبتكرة تعتمد على التعلم بالمزاولة.حضوري وكذلك عن بعد، التي ستتم بشكل عمل اتوورش

 تكوين المكونين .1

بهدف  دريبية وتكوينية قائمة على مقاربة بيداغوجية مبتكرة،دورات تسيتفيد مكونو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من 

 الرفع من كفاءاتهم.

 تمكين مكوني المكتب  .2

من  ستمكنهم سيقومون بتجارب في مجال ريادة األعمال ، كماخوض وضعيات أكثر تعقيدا من الشباب هذا المشروع مكنسي

 .المعيقاتالصعاب و تخطيعلى إيجاد الحلول المالئمة ل وتحسين قدرتهم أفكارهم إلى مشاريع عملية تحويل

 أرقام مهمة

 

 

 

 ثالث جهات نموذجية

الساقية الحمراء، باإلضافة إلى مدينة -ماسة والشرق والعيون-سوسسيتم اعتماد البرنامج في ثالث جهات نموذجية وهي: 

 .جهات المملكة ليشمل باقيالتدريجي  هتعميمفي انتظار بن جرير، 

 

 

 

 وإنعاش المهني التكوين مكتب المقاوالتي: االبتكار برنامج

 الغد مقاولي يكون الشغل

 متدرب 26.000أكثر من  مكونا 120أكثر من 
  مكونا 48: ماسة-سوسجهة 

  مكونا 28: الساقية الحمراء-العيونجهة 

 مكونا 47: جهة الشرق 
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 مدة البرنامج

 .2021/2022الدخول التكويني على مدى عامين، بدًءا من سيمتد البرنامج الذي سيستفيد منه آالف المتدربين 

  لفرص وتحسين قدرتهم على إدراك ا لدى الشباب تنمية الحس المقاوالتيلسيتم تخصيصها  السنة األولى

 وتحدي المخاطر واكتشاف أفكار جديدة...

  تحويل أفكارهم مقاوالتية واستيعاب مراحل  تجاربخوض من ستمكن المتدربين من المشروع  السنة الثانية

 مشاريع عملية.إلى 
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 لشراكةل اتفاقيات ثالث على توقيعال

 :قام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتوقيع اتفاقيات إطار للشراكة مع

 مجموعة بنك إفريقيا 

 المركز المغربي لالبتكار والمقاولة االجتماعية 

  الجمعية البلجيكية غير الربحية Droit et devoir 

 موضوع االتفاقيات:

 :على التوالي إلىهذه االتفاقيات تهدف 

 والمساهمة في تعزيز خلق وظائف مستقرة  ا،جد الصغيرة المقاوالت إنشاء الشباب على والمتدربين الخريجين تحفيز

 ومنتجة

  المكتب لدى خريجيدعم وتعزيز روح المبادرة 

  تعزيز روح المبادرة 

 Droit et devoirشراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وجمعية  : 1 االتفاقية

على  حاضنات لالبتكارسيستفيد المكتب من خالل هذه االتفاقية من خبرة شريكه في مجال المواكبة المقاوالتية، ووضع 

 .المجال المقاوالتيوتوفير أدوات مبتكرة ورقمية تهدف إلى تعزيز وتطوير  الجهويالمستوى 

أجل تقوية قدرات الموارد المخصصة ألنشطة الحاضنات،  من  DevoirDroit et كما سيعتمد المكتب كذلك على خبرة 

لفعاليات ذات االهتمام المشترك والرحالت اتنظيم على أيضا معا سيعمل الطرفان السيما في مجال التدريب المقاوالتي. و

 واالبتكار. ن المشاريعحضمجال جيكية في التجربة البل الكتشافالدراسية لفائدة المتدربين 

 ومجموعة بنك إفريقيا شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل : 2االتفاقية 

 تهدف هذه االتفاقية الثنائية إلى:

  الجمهور المستهدف والتحسيس بفائدة عالملإل مشتركة بأنشطةالقيام 

  حاملي مشاريع المقاوالت الصغيرة جدا، المقاولين الذاتيين تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وأدوات مواكبة

 والمقاوالت الفردية

  تكوينات حول كيفية وضع خطط العمل 

 مواكبة فردية والمصادقة على خطط العمل 

 تمويل المشاريع المختارة 

 المساهمة في تمويل ووضع الحاضنات 

  االحتضان والربط الشبكيالمواكبة البعدية )ما بعد خلق المقاولة( من خالل عملية 

  التوجيه وتقاسم الخبرات من أجل تطوير الحاضنة وتطوير آلية تعمل على التسريع، ووضع وكالة بنكية

 بيداغوجية على مستوى مدن المهن والكفاءات التابعة للمكتب. 

 مقاولة االجتماعيةالمركز المغربي لالبتكار والو : شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 2االتفاقية 

 من أجل: المركز المغربي لالبتكار والمقاولة االجتماعية سيعتمد المكتب على خبرة

 المواكبة في وضع وتسيير برنامج الحاضنة الوطنية 
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  المواكبة المقاوالتية لفائدة جميع مكونات المكتب )المتدربين، الخريجين، المكونين..( من خالل تطوير برنامج

 خاص بالمواكبة 

 تطوير برنامج يربط األطر والمسيرين بمكوني المكتب 

 ويتعاون الطرفان كذلك في تنظيم التظاهرات ذات االهتمام الشترك. 

 


