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االهتمام عن للتعبير دعوة

 
 

 تطوير أو الجماعية الصغيرة مشاريعهم إنشاء في يرغبون الذين للمهاجرين موجه االهتمام عن للتعبير النداء هذا

 .الفردي نشاطهم

 

  .قانونية وضعية في المهاجرين لدى المقاولة روح وتعزيز اإلقتصادي اإلدماج في المساهمة إلى ويهدف
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 اإلهتمام عن للتعبير الدعوة حول تقديم

واء كانت فرديًة أو في تهدف الدعوة  إلى تحديد ودعم الخطوات واإلجراأت  اإلبتكارية اجتماعياً و إقليميًا واقتصاديًا، س

ة / تطوان ، شكل مجموعات من المهاجرين في وضعية قانونية سليمة، وذلك بالمناطق التالية :  الرباط / سال ، طنج

لى اإلندماج في السوق عكار االجتماعي الواعد و التي تتطلب دعماً محدداً وقادرة مشاريع مقاوالتية يغلب عليها طابع اإلبت

لمقاوالتي و في وتعزيز عروضها الخدماتية ، وذلك عن طريق برامج خاصة من الدعم التقني من تأطير خبراء في المجال ا

 اإلنطالقة،  مقترح من أجل مرحلة مختلف القطاعات ذات الصلة بالمقاولة بريادة األعمال، وكذلك من خالل دعم مالي

 مساعدة هذه المشاريع الناشئة وتحسين قدرتها التنافسية. أجل من وذلك

 البرنامج سيشمل تغطية مختلف مشاكل اإلبتكار االجتماعي لهذه األنواع من المشاريع.

                           المشاريع اختيار مراحل

 

 

 

 

 

              
 

 

 

3 2 1 
 المحددة المراحل عبر والمادي التقني الدعم

 .المشروع في
 الطابع ذات اإلبتكارية المشاريع اختيار .المشاريع تقييم

 مجموعاتية أو فردية اإلجتماعي،

 ).أشخاص 5 أو 3 من مجموعات)
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  :التالية الشروط فيك تتوفر كانت إذا المشاركة يمكنك 

 

  

   

 

 البرنامج في المشاركة كيفية

 

 المرفقة االستمارة ملء -1

 في الشريكة الجمعيات إحدى لدى مباشرة وضعها أو   maroc@soleterre.org :العنوان إلى إلكترونيا   إرسالها -2

 : البرنامج

  :سال/  الرباط لمدينتي بالنسبة

 .الرباط حسان، ، تاشفين ابن زنقة 5

 maroc@soleterre.org: اإللكتروني البريد

   0537705794:الهاتف

 :تطوان/  طنجة لمدينتي بالنسبة

 طنجة ، 8 رقم شقة ، الرابع الطابق ،الملكي الجيش شارع ، الرباط طريق ، 9 فلورانسيا تقسيم

 ojafricains@outlook.com: اإللكتروني البريد

 0539425835: الهاتف

 

  المقاوالتي الحس ولديك سليمة قانونية وضعية في مهاجر أنت

 .تطوان/  طنجة سال؛/  الرباط :التالية المدن في مقيم أنت .

 .سنة 42و 18 بين ما سنك
. 
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