


1 
 

  املقاول  -النظام الوط للطالب
  

 

 :املقاول - الوط للطالبللنظام ـ تنظيم وشروط الولوج 1
 

ى دعم ومواكب-دف النظام الوط للطالب ي  ةاملقاول إ ن  ي الطلبة الراغب مسار الانخراط 
رة .إحداث مقاولة ي السنة ٔالاخ ن  دف بالخصوص الطلبة املسجل للتكوين بأحد  ويس

ي العمومي أو مؤسسلا اتن طرف مؤسسالدبلومات املسلمة م ي لا اتتعليم العا تعليم العا
ا من طرف الدولة.املالخاص  رف    ع

ي الانخر  يقوم الطالبو  ي هذا النظامالراغب  ى الصعيد بملء ملف ترشي اط  ح فريد وموحد ع
نسيتم إخبار . و الوط ي وقت الحق،الطلبة املهتم رونية البوابةبعنوان  ،  املخصصة لهذه  الالك

  .عمال الطلبة بالجامعاتأمواكبة ريادة  اتخدمأقطاب  من طرفالعملية 

ى بناء  ،رئيس الجامعةاملقاول من طرف - لطالبصفة ا ل وَّ َخ تُ  امللف املنجز من طرف قطب ع
  بالجامعة املعنية. عمال الطلبةأمواكبة ريادة  اتخدم

ى صفة الطالبملفات تتم دراسة  رشيح للحصول ع مواكبة  اتخدمأقطاب من طرف املقاول -ال
ر أساسية بتقييم امللفات  لالنتقاء مكلفةمحلية  عمال الطلبة عن طريق لجانأريادة  وفق معاي

ي تتمثل  ى الخصوص   .حامله ةيحافز جودة املشروع املقاوالتي و ع

، عمال الطلبةأمواكبة ريادة  اتخدمرئيس الجامعة املحتضنة لقطب من  الانتقاءتتكون لجنة و 
ي ذكرهم:رئيسبصفته   ا، ومن ٔالاعضاء التا

ي -  ن عن مختلف مؤسسات التعليم العا عمال أ مواكبة ريادة اتخدمقطب  عضو  ،ممثل
 الطلبة؛

 عمال الطلبة؛أ مواكبة ريادة اتخدمقطب مدير  - 
 ممثل عن الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات؛ - 
ن عن  -  ن لقطب شركاء الممثل  عمال الطلبة.أ مواكبة ريادة اتخدمالاقتصادي

 

ي إطار النظام الوط للطالب2   املقاول  -ـ الخدمات املقدمة 

 لخدمات التالية: لالولوج املستفيدين املقاول للطلبة -الوط للطالب ل النظاموِّ َخ يُ 
ر -  ي ريادة ٔالاعمال والتسي ى ، وذلكمشروع مقاوالتي لبناءموجه  تكوين   شكل ورشات ع

 ات ومواكبة فردية ملشاريع الطلبة؛وندو 
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ااملؤسسة بستاذ أمواكبة من طرف  -  يفاعل الطالب ومن طرف  ال ينتم إل من  خار
، شبك عمالأمواكبة ريادة  اتخدمشركاء قطب  لمواكبة ة لالطلبة (مقاول، م

 )؛، الخ.والتمويل
ن املؤسسات -  رك ب أعمال مواكبة ريادة  الخاص بقطب خدمات ولوج فضاء العمل املش

ن الط، وذلك بغية شريك آخرأي الطلبة أو  ن- لبةتعزيز التواصل ب ي تنوعهم،املقاول  ، 
راء ر الولوج لخدمات الخ  ؛وتيس

ي الوحدات املرصدة و  حتساب املشروع املقاوالتي ضمنا -  . ساستكوين ٔالا الاملحتسبة 
اية الدراسة أو ريب االتد ويمكن للمشروع املقاوالتي تعويض  بعض الوحدات وأمشروع 

 ؛ٔالاخرى 
ا لتشجيع ومواكبة  كل -  ا من قبل الوزارة أو الجامعة وشركا خدمة أخرى يمكن تعبئ

ىادة ٔالاعمال (ي ري لبةمشاريع الط الكفاءات املقاوالتية، جوائز إقليمية أو  ٕالاشهاد ع
ى برامج دعم خلق املقاوالت  .)، الخ.وطنية أو دولية، الولوج إ

 

 :)SALEEMمواكبة ريادة أعمال الطلبة باملغرب ( اتدم. أقطاب خ3
 

ي فضاءأمواكبة ريادة  اتخدمأقطاب  رك اتعمال الطلبة باملغرب  عدة ومجهزة ، مللعمل املش
ن  لطلبةا الستجابة لحاجياتل  واكبةا يتعلق باملمفي ال سيماملقاول، ا-لصفة الطالبالحامل
رة، وو (مقاولون ذ املقاوالتي شبكة عالقات مع املحيط إقامةو  سؤولو الحاضنات، ممسؤولو  خ

  .)، الخ.املؤسسات املالية

ي  قطب كل جامعة مدعوة إلحداث إن املقاول، ف-إطار تفعيل النظام الوط للطالبوهكذا، و
ن و ذلك بالطلبة، و  عمالأمواكبة ريادة  لخدمات ن عمومي ، ال سيما خواصشراكة مع فاعل

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.

 :عمال الطلبةأمواكبة ريادة  قطب خدماتمهام وتشمل 
رك تقدم للاءات خالل إنشاء فض ن مناملقاول-املشاريع املقاوالتية للطلبة دعم -  عمل املش

 والتمويل؛ ي مجال املواكبةخدمات مختلفة 
رشيح للنظام الوط للطالب -   املقاول؛-تقييم ملفات ال
يي ريادة ٔالاعمال  بةتكوين الطلتحسيس و  -  م  مشاريعهم  مختلف مراحل تطوير  ومواكب

 ؛املقاوالتية
ي ال مؤسسات التعلي جميعخدمة ي الوسائل لتعاضد إنشاء فضاء  -  يشملها م العا

 ؛القطب
 ن؛املقاول لبةتقديم حلول مبتكرة للط - 
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قاوالت املقاوالتي (الحاضنات، الشبكات، الشركات الناشئة، امل مع املحيط العالقاتتعزيز  - 
 .رى، الخ.)الك

 

ر . 4  انتقالية: تداب

ى مستوى -ي انتظار تعميم النظام الوط للطالب نية، سيتم الجامعات الوط جميعاملقاول ع
ي تجربة نموذجية،  البيضاء  ي كل من الدار ،2019-2018ابتداء من السنة الجامعية الشروع 

ي  نوالرباط، حيث شرعت جامعتا الحسن الثاني ومحمد الخامس   اتخدمل إحداث قطب
ي إطار برنامج Erasmus + SALEEMة، وذلك ضمن أنشطة مشروع (الطلبمواكبة ريادة أعمال   (

رة  (+ ERASMUS)مع الاتحاد ٔالاوربي  التعاون    .2020- 2017خالل الف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


