
مبادرة دعم الشباب حاملي المشاریع المدرة للدخل و الموفرة لفرص 
 الشغل

في إطار تفعیل برنامج تحسین الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب،المندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنیة 
بشراكة مع الجمعیة المتوسطیة للتنمیة وذلك  اللجنة اإلقلیمیة للتنمیة البشریةنھي ت، 2023-2019للتنمیة البشریة 

إقلیم القاطنین بتراب  سنة و 34و  18أعمارھم ما بین كافة الشباب المتراوحة إلى علم  )AMDEF(والتكوین
 تطوان. إقلیم عمالةقسم العمل اإلجتماعي ل، وذلك بھم استقبال مقترحات مشاریعسیشرع في ، أنھ  تطوان

I.  مجال تدخل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة برسم مرحلتھا الثالثة في إطار برنامج تحسین
الدخل

خالل ھذا البرنامج إلى تحسین الدخل لدى الشباب، وإطالق جیل جدید  منتھدف المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 
 عبر محورین أساسیین:من المبادرات وذلك 

 ل تعزیز قابلیة الشغل لدیھم؛العمل من خ أولدعم الشباب للحصول على فرصة  §
طموحة تعتمد  إلى تبني مقاربة المساعدةافة القائمة على للدخل عبر تغییر الثق المدرة المشاریعدعم إحداث  §

.المستدامةوالبشریة  االقتصادیةمنطق التنمیة 

الوطنیة للتنمیة  المبادرةللدخل، فإن  المدرة لمشاریعاحتیاجات الشباب ولحاملي و االستجابة ال المساھمةومن أجل 
 :تتمثل فيثة دعائم أساسیة التھا حول ثالتدخ البشریة سوف تركز

:البشري بالعنصر االھتمام-1

   :نیالتالی المحورینل الوذلك من خ

 دماجھم في سوق الشغل وتنمیة قدراتھم؛إلدعم توفیر فرص الشغل عبر مواكبة الشباب  §
تحقیق  على لمساعدتھم المشاریعالشباب قبل وبعد إنشاء  المقاولیننشر ثقافة التشغیل الذاتي وذلك بدعم  §

 المطلوبةالنجاعة  الفعالیة و
المشاریع:على نوعیة  التركیز-2

، لالستغاللالقابلة  المجاالتعلى  االشتغالنتاج و اإل سالسلعبر تثمین  االیجابيذات الوقع  المشاریعبتحدید  
  .لألسواقوتسھیل ولوجھا  والمتوسطةالصغرى  المقاوالتدعم  إلى باإلضافة

:التركیز على منظومة التدبیر-3

ل العمل الالتكوین و التمویل من خ أنظمة، االقتصاديعناصر أساسیة وھي: النسیج  ثالثةتحقیق التكامل بین عبر 
   :على
 ؛مدنيمن قطاع عام وخاص و مجتمع  المحلیینتعبئة مختلف الفاعلین  §
 عداد خارطة طریق لتحقیق تنمیة اقتصادیة محلیة؛إ §
 .المشاریعلتمویل  الالزمة المواردجذب  §

المملكة المغربیة
 عمالة إقلیم تطوان
 الكتابة العامة

 قسم العمل االجتماعي

المشاریع طلب إعالن عن

 إعالن عن طلب مشاریع



II. الملفات من طرف حاملي المشاریع الشباب إعداد

 :یحتوي كل ملف طلب الدعم على الوثائق التالیةیجب أن 

ü یتضمن موجھ إلى السید عامل  إقلیم تطوان،  طلب دعم مشروع في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
؛ اسم المشروع ؛ العنوان والھاتف..... لحامل المشروع : االسم الكامل

ü  ؛من بطاقة التعریف الوطنیةنسخة 
ü  ؛و الخاص و الشبھ العام العاممزاولة أي وظیفة بالقطاعین بعدم مصادق علیھ تصریح بالشرف 
ü  على البوابة اإللكترونیةتعبئة االستمارة المھیأة لھذا الغرض و الموضوعة رھن إشارة حاملي المشاریع
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ü أو التعاونیات توسطة و الصغیرةقانوني بالنسبة للمقاوالت المالملف ال 
ü ؛كل وثیقة أو صور توضح فكرة المشروع وتكمل ملف تقدیم المشروع 
ü . وثیقة تثبت توفر االعتماد المالي أو العیني 
ü ي نزاع (في حالة شھادة تثبت توفر وعاء عقاري  أو محل مقترح الحتضان المشروع  خال  من أ

 وجوده).

III. مراحل انتقاء المشاریع من طرف اللجنة اإلقلیمیة للتنمیة البشریة 
ü المرحلة األولى:

و ذلك حسب مالئمة مجال المشروع مع  االنتقاء األولي للمشروع أو فكرة المشروع من طرف لجنة االنتقاء
 حاجیات المدینة(السیاحة، الصناعة التقلیدیة، أنشطة اقتصادیة في المدینة العتیقة...)

ü المرحلة الثانیة : 
التالیة:لمعاییر حسب ا لمشاریعأولي ل اللجنة التقنیة لتقییم اجتماع

ï إمكانیة التطبیق العملي للمشروع و مدى جدواه ؛ 
ï  ؛حامل المشروع مع مجال المشروع المقترحمالئمة تكوین 
ï و ذلك من أجل االنتقال من مفھوم الدعم إلى  لحامل  المشروع مالیة أو العینیةالمساھمة ال

؛ مفھوم الشراكة و االلتزامات
ï في حالة إنجاز المشروع عدد  فرص الشغل التي سیتم خلقھا.

ü : المرحلة الثالثة 
 ؛للمعاییر المذكورة أعاله من طرف اللجنة التقنیةحصر الئحة  المشاریع التي تستجیب 

ü :المرحلة الرابعة 
؛مواكبة الوكالة الوطنیة إلنعاش التشغیل والكفاءات  لحاملي المشاریع في إنجاز دراسة الجدوى

ü :المرحلة الخامسة 
اریع المقترحة حسب للتقییم النھائي و المصادقة على   دعم المش اللجنة اإلقلیمیة للتنمیة البشریة اجتماع   

 نتائج دراسة الجدوى.

IV. : فترة سحب و إیداع الملفات
 tetouan.ma-www.indh    البوابة اإللكترونیة من شیحیتم سحب ملفات التر-
لدى مكتب الضبط  2019 أكتوبر 07إلى غایة  2019شتنبر  16تودع ملفات  طلب الدعم ابتداء من  -

 بقسم العمل االجتماعي لعمالة إقلیم تطوان.



 :مالحظة ھامة
المشاریع إیداع ملفاتھم بصفة شخصیة بمكتب الضبط بقسم العمل االجتماعي لعمالة إقلیم  یجب على حاملي-    

 .تطوان مقابل وصل یحدد رقم و تاریخ اإلیداع 
 .الغیا نصوص علیھا یعتبرلما ج اآلجال خار  تم إیداعھ من طرف حامل المشروع وأ كامل ملف غیر لك  -

........................................................ :J 01_,b.; 




