
  

 

 بجهة سوس ماسة للتعاونيات موجه االهتمام إعالن عن طلب إبداء
 

للتعاونيات التي تنشط بجهة سوس ماسة، يطلق المركز الجهوي  ينسعيا منه لتوفير الدعم والمواكبة الالزم

تكوينيا  التعاون، برنامجاريادة االعمال التابع لبنك افريقيا ومكتب تنمية  مع مرصدبتعاون  ،لالستثمار

 لفائدة هذه التعاونيات.

مخطط العمل المتعلق  في إطار، تدخل 2020 ديسمبرهذه الدورات التكوينية التي ستنطلق خالل شهر 

وبنك  سوس ماسةالمركز الجهوي لالستثمار  من طرف وضعه تم السنة، والذيهذه بالثلث األخير من 

 وسيؤطر .من هذه السنة ،2222أكتوبر  22بتاريخ  المؤسستان ابرمتهاالشراكة التي  التفاقية تفعيال افريقيا

دي ريادة المهنيون الناشطون بنا الخبراء الورشات الموضوعية التي تندرج في إطار كل دورة تكوينية

 .لبنك افريقيا االعمال التابع للمرصد

االستفادة من الى خلق الفرصة لمسيري التعاونيات من اجل تبادل الخبرات فيما بينهم و المبادرةهذه  تهدف

 .وتنافسيتهاوالرفع من مردوديتها  تعا ونياتهمتطوير المساهمة في ن، وهذا من شأنه كفاءة وخبرة المؤطري

عن بعد أخذا بعين  مستنظ سلسلة الدورات المزمع إطالقهاوتجدر اإلشارة إلى أن الدورة االولى من 

 التالي: البرنامجحسب  كورونا، وذلكالتي تعيشها بالدنا في ظل جائحة االعتبار الظروف االستثنائية 

 بالمواضيع  سيخصص نصف اليوم األول لتشخيص احتياجات التعاونيات المشاركة فيما يتعلق

 .التي سيتم تناولها

 سيستفيد المشاركون من ورشة حول موضوع  خالل النصف الثاني من اليوم األول واليوم الثاني

 .نموذج العمل وكيفية قراءة القوائم المالية

 تقنيات تسيير الموارد البشرية والتوظيف هي موضوع ورشة اليوم الثالث. 

 سيتم التطرق إليها خالل أشغال اليوم الرابع ية التسويق وإطالق منتوجات جديدةاستراتيج.  

  مختص في العالقات البنكية والمنتوجات التي تستجيب لحاجيات مع  الخامسثم موعد في اليوم

 .التعاونيات

 جماعية حول اإلشكاليات المشتركة  مواكبة المشاركون من حصص سيستفيد األخير وفي اليوم

المتعلقة بالتعامل مع بعض المؤسسات كالصندوق الوطني للضمان االجتماعي وإدارة الضرائب 

 .على سبيل المثال

وسيحصل المشاركون على . لجودة التكوين، لن يتعد عدد المشاركين في الدورة الواحدة العشرينضمانا 

 .التكوينية كاملة أشغال الدورةشهادة المشاركة شريطة حضور 

تعا تسيير  في قدراتكفي تطوير  ترغبين أو تعاونية داخل تراب الجهة وترغب تسيرين أو تسيرإذا كنت 

 دجنبر6 قبلالى التسجيل  بادري أو ، فبادروتنافسيتهامردوديتها  والرفع من أجل النهوض بها من كونيت

 :التاليعبر الرابط  2020

https://forms.gle/c5qnm73g8SthrJx2A  
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