المملكة المغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري
وكالة التنمية الفالحية

طلب التعبير عن االهتمام
(خدمات استشارية)

المغرب
مشروع تنمية قطاع الزيتون لصالح صغار الفالحين في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر

فالحة
الخدمات االستشارية
التمويل :قرض من البنك اإلسالمي للتنمية -تمويل إسالمي -مطابق للشريعة اإلسالمية
تمويل رقم2MOR-0136 :

تقدمت الحكومة المغربية بطلب تمويل للبنك اإلسالمي للتنمية لتغطية جزء من تكاليف مشروع تنمية قطاع الزيتون لصالح صغار
الفالحين في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر ،وتعتزم استخدام جزء من المبالغ الممنوحة لتمويل الخدمات
االستشارية .تشمل هذه الخدمات دعم تقني لتدبير المشروع خالل فترة إنجازه ،أي  5سنوات .انظر اإلعالن العام للصفقات
العمومية الذي نشر على الموقع اإللكتروني لوكالة التنمية الفالحية ،في  15أبريل .2014
تدعو وكالة للتنمية الفالحية المستشارين المؤهلين للترشيح لتقديم خدماتهم .يجب على المستشارين المهتمين تقديم معلومات عن
قدرتهم وخبرتهم تؤكد مؤهالتهم إلنجاز المهام (وثائق ،مرجعية لخدمات مماثلة ،خبرة في مهام مماثلة ،توفره على موارد بشرية
ذات مؤهالت مناسبة ،..إلخ) .وستعد الخبرة في المجاالت أو المهام التالية حدا أدنى لإلشراف على المشروع :
 تنسيق البرمجة المادية والمالية لألنشطة المدرجة في إطار المشروع؛
 التدبير اإلداري والتقني والمالي للمشروع؛
 دعم لتنفيذ العقود والصفقات المبرمة في إطار المشروع؛
 دعم لوضع الصيغة النهائية لملفات الصفقات األشغال والتوريدات والخدمات؛
 دعم وتتبع جميع المراحل اإلدارية والتوقيع واألداء لجميع الصفقات المبرمة في إطار هذا المشروع وفقا لمساطير البنك
اإلسالمي للتنمية.
 التنظيم المهني لمشاريع الدعامة الثانية المعنية:
 دعم إلنشاء مجموعات للمنتجين، دعم لتأهيل تنظيمات المنتجين وتشكيل مجموعات ذات النفع االقتصادي (خطط األعمال ،وإنشاء مواقعإلكترونية للتسويق ،إنشاء محالت للتسويق العادل ،الترميز  ،تهيئ ميثاق الجودة ،التسويق الخ)
 مراقبة جودة األعمال ،وكفائة المتدخلين ،وجودة تمثيلية التنظيمات المهنية في وضع برامج عمل ومدى احترامالقواعد المحددة إلنجاز المشروع.
 الولوج إلى التمويل البنكي بالنسبة للفالحين المستهدفين للدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر :تحليل الوسائلوالمنتجات البنكية المقترحة من طرف القطاع البنكي ،وتحديد موارد تمويل االحتياجات المتعلقة بوحدات
التثمين (منتوج بنكي خاص ،إدماجه في تكلفة اإلستثمار لمشاريع الدعامة الثانية)...
 تنمية القدرات:
 وضع خطط للتكوين مرتبطة بمجال المشروع لفائدة المستفيدين/التنظيمات المهنية واألطر اإلدارية. سيقوم المساعد الفني بالتنسيق مع مختلف مؤسسات التكوين لوضع هذه الدورات التكوينية .وسيدعم أيضا تنظيمدورات تكوينية خاصة مبرمجة.

يمكن للمترشحين أن يتقدموا على شكل مجموعة مصادق عليها من طرف شركاء المجموعة تبين بوضوح نوعية التجمع (تجمع
شركات ,شبه جمعية ,نية الوكالة )...
سوف يتم االنتقاء وفقا لإلجراءات المنصوص عليها حسب المساطير المتعلقة باللجوء إلى خدمات االستشاريين في إطار المشاريع
الممولة من قبل البنك اإلسالمي للتنمية (الطبعة المعمول بها).
المستشارين المهتمين يمكنهم الحصول على معلومات إضافية على العنوان المشار إليه أسفله خالل الساعات التالية12:30-8:30 :
و  16:30-13:30بالتوقيت المحلي.

يجب تسليم طلبات التعبير عن االهتمام إلى العنوان أسفله في أجل ال يتعدى االثنين  18مايو  2015على الساعة
 11:00صباحا
وكالة التنمية الفالحية
إلى السيد الفايق حميد ،رئيس قسم التمويالت
العنوان :باحة " لي باسيو" ،زاوية شارع النخيل و شارع المهدي بن بركة مباني  2و  3الطابق الثالث ،حي الرياض
 –10.100الرباط المغرب
الهاتف 00212537573793- 00212537573826 :الفاكس 00212537573745 :
البريد اإلليكترونيm.maiche@ada.gov.ma :
الموقع االليكترونيwww.ada.gov.ma :

