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ابحث عن طلب اقتراح 
المشاريع على الموقع 

www.fonzid.ma

تحقق من مواعيد عملية 
االنتقاء

قم بتنزيل وقراءة جميع 
المستندات المتعلقة بطلب 

اقتراح المشاريع.

التسجيل في المنصة للتحقق 
من األهلية عبر

www.fonzid.ma

إذا تم تأكيد أهلية مشروعك، 
شارك في الورشات اإلخبارية

)www.fonzid.ma التواريخ على(

قم بإعداد وتقديم مشروعك 
عبر موقعنا اإللكتروني 

www.fonzid.ma

هام:

يجوز للمؤسسات المؤهلة الحصول على تمويل صندوق المناطق الصناعية 
المستدامة بتقديم مشروع واحد فقط كحد أقصى لالستفادة من الدعم.

المشاريع / المناطق الصناعية التي استفادت من النسخة األولى لصندوق 
المناطق الصناعية المستدامة ال يمكنها االستفادة من النسخة الحالية.

سيتم اإلعالن عن طلب اقتراح مشاريع 
ابتداءا من 01 فبراير 2023

للمزيد من المعلومات:

www.fonzid.ma

اتصل بنا :
contact@fonzid.ma

المناطــق  يمــول صنــدوق  150 مليــون درهــم،  إجماليــة قدرهــا  بميزانيــة 
المشــاريع: مــن  نوعيــن  المســتدامة  الصناعيــة 

طريقة المشاركة في 6 خطواتالمشاريع المؤهلة والدعم المالي المخصص

بالنســبة لمشــاريع إعــادة التأهيــل، ال يجــوز للشــركات الخاصــة تقديــم طلبــات 
ــة  ــركات المنطق ــة  ش ــع جمعي ــراكة م ــار ش ــي إط ــون ف ــب أن تك ــة، يج فردي

ــة. الصناعي

المؤسسات المؤهلة للدعم

ــاهمة  ــاريعهم بمس ــل مش ــي تموي ــاركة ف ــحين المش ــى المرش ــب عل يج
ــة. ــة و/أو نقدي عيني

الفئة األولى

مشاريع إحداث أو توسعة مناطق 
صناعية

مــن   % 50 حــدود  فــي  مالــي  دعــم 
أن  دون  للمشــروع  االجماليــة  التكلفــة 
تتعــدى الســقف المســموح بــه و المحدد 

فــي 30 مليــون درهــم.

الفئة الثانية

مشاريع إعادة تأهيل المناطق 
الصناعية

مــن   % 50 حــدود  فــي  مالــي  دعــم 
أن  دون  للمشــروع  االجماليــة  التكلفــة 
تتعــدى الســقف المســموح بــه و المحدد 

فــي 20 مليــون درهــم.

والمؤسســات  المنظمــات  الهيئــات، 
العموميــة المغربيــة: الجهــات، الجماعــات 
بتهيئــة  المكلفيــن  األقاليــم،  الترابيــة، 
التجــارة  غــرف  الصناعيــة،  المناطــق 
ــة. ــرف المهني ــات، الغ ــة والخدم والصناع

الخصوصيــة،  والمنضمــات  الشــركات 
ــن  ــاص، المكلفي ــاع الخ مؤسســات القط
أو  الصناعيــة  المناطــق  وتدبيــر  بتهيئــة 
أي منظمــة غيــر ربحيــة أخــرى وشــركات 
وتدبيــر  تطويــر  فــي  تســتثمر  خاصــة 
تقــدم خدمــات  أو  الصناعيــة  المناطــق 

الصناعيــة. للمناطــق 

من أجل تسريع انبثاق مناطق صناعية
مستدامة ودامجة في المغرب

طلب اقتراح مشاريع
النسخة الثانية من 

هل لدى مؤسستك مشروع إلحداث أو إعادة تأهيل منطقة 
صناعية وفق منهجية مستدامة ودامجة؟

www.mcinet.gov.ma - وزارة الصناعة والتجارة

تعرف على الورشات اإلخبارية والعروض التقديمية. قم بالتسجيل وملء استمارة
التحقق من األهلية على:

www.fonzid.ma

contact@fonzid.ma :للمزيد من المعلومات اتصل بنا

شارك في طلب اقتراح المشاريع ابتداءا من:

01/02/2023

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE



صندوق المناطق 
الصناعية المستدامة

مقاربة الصندوق
الحكامة والتدبير في قلب

نموذج المناطق الصناعية المستدامة

األداء 
االقتصادي

االنتقال 
اإليكولوجي األداء 

اإلجتماعي

المواكبةالتمويل

توفير
الدعم
التقني

إجراء 
الدراسات

أهدافكمركائز مشروعكمطبيعة الدعم

اإلنخراط في مقاربة للتحسين المستمر...

... لضمان استدامة المشاريع

تطوير 
العقار 

المخصص 
للصناعة

الخدمات

الحكامة التدبير

يقدم صندوق المناطق الصناعيةالمستدامة الدعم المالي 
والتقني طوال مدة إنجاز المشاريع:

- أوالً، يقوم صندوق المناطق الصناعية المستدامة بتوجيه حاملي 
المشاريع خالل عملية الترشيح.

- بعد ذلك، يساعد المستفيدين في تفعيل مشاريعهم.

المناطــق الصناعية صندوق 
هــو  المســتدامة 
آليــة دعــم مالــي وتقنــي اعتمدتهــا وزارة 
الصناعــة والتجــارة. ويهــدف إلــى تعزيــز 
ــة  ــي المناطــق الصناعي نهــج مســتدام ف
احتياجــات  تلبيــة  مــع  المغــرب  فــي 
الشــركات، ال ســيما مــن حيــث جــودة 
والخدمــات  واالتصــال  التحتيــة  البنيــة 
بأســعار تنافســية. الهــدف هــو تحفيــز 
ــل  ــرص عم ــق ف ــاص وخل ــتثمار الخ االس

مســتدامة

ــة  ــق الصناعي ــدوق أداء المناط ــزز الصن يع
الثالثــة  األبعــاد  معالجــة  خــالل  مــن 
للتنميــة المســتدامة. فهــو يحســن أدائها 
االقتصــادي واالجتماعــي وانخراطهــا فــي 
ــى  ــكاز عل ــك باالرت ــي، وذل ــول البيئ التح

ــر  ــدة فــي مجــال التدبي الممارســات الجي
والحكامــة. األنشــطة المســموح بإقامتهــا
ــم  ــة ته ــي مشــاريع المناطــق الصناعي ف
والخدمــات  الملوثــة  غيــر  األنشــطة 

الصناعيــة. للوحــدات  الموجهــة 

خــالل  مــن  دعمــه  الصنــدوق  يقــدم 
إطــالق طلبــات القتــراح المشــاريع علنيــة 
وتنافســية تتوجه  للفاعلين في المناطق 
الصناعيــة. تســتفيد المشــاريع المختــارة 
مــن دعــم مالــي ومــن مســاعدة تقنيــة.

تعلــن الــوزارة عن طلــب اقتراح المشــاريع 
مــن أجــل االســتفادة مــن دعــم صنــدوق 
المســتدامةوالذي  الصناعيــة  المناطــق 
سيســتمر لمــدة أربعــة أشــهر ابتــداءا 

ــر 2023. ــن 1 فبراي م

حسن التسيير و الحكامة

يعد تطوير وعصرنة أنظمة التدبير 
والحكامة في المناطق الصناعية 

أمرًا أساسيًا لنهج صندوق المناطق 
الصناعية المستدامة. 

البنيات التحتية

يدعم صندوق المناطق الصناعية 
المستدامة مشاريع إحداث أو إعادة 

تأهيل المناطق الصناعية.

تطوير الخدمات

يدعم صندوق المناطق الصناعية 
المستدامة تشييد المباني الخدماتية 

المخصصة للمستخدمين والشركات.

األداء البيئي واالجتماعي

يعزز صندوق المناطق الصناعية 
المستدامة إدماج مبادئ األداء 

االجتماعي والبيئي طيلة مدة إنجاز 
المشاريع.


