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    0100يونيو  10نواكشوط 

وخاصة لصالح  العملفي مكافحة البطالة وخلق فرص تعهدات فخامة رئيس الجمهورية  تنفيذفي إطار 

وفقًا و الموسع، ʺتعهداتي  ʺبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الشباب من خالل 

وزارة التشغيل  تطلق الوطنية للتشغيل،ستراتيجية االو استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشتركألحكام 

 الذي مستقبلي"،-العملية الثانية لبرنامج "مشروعي ، 0100مايو  02يوم  ابتداء من والرياضة،والشباب 

 مومعلى عالالئق للتشغيل و وخالقة للثروة منتجة، ،ومتوسطةمؤسسة صغيرة  021وتمويل  مواكبةسيقوم ب

 .التراب الوطني

 ةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطأفضل األفكار إلنشاء أو توسيع  ياراختالهدف من هذه العملية الثانية هو 

من وتمويلها بشروط مقبولة. ض مواكبتهاتم توالتي س للمنافسة،في شكل دعوة  على عموم التراب الوطني

 .إطار شراكة يضمن استدامة البرنامج

 :التاليةيجب أن تستوفي المشاريع التي سيتم تقديمها الخصائص 

من ض يكون مجالها ،(توسعةأو  إنشاءتوسطة )الثانية هي مشاريع صغيرة وم العمليةالمشاريع المؤهلة لهذه 

، البيطرة، الصيد، االشغال العامة، خدمات تقنيات االعالم واالتصال الزراعةالتالية:  اإلنتاجيةالقطاعات 

مقدمة وفقًا لنموذج  تكون اكم (،اشرةوظائف مب 10على األقل الرائدة والبيئة، وتمتاز بخلق فرص العمل )

طبقا  األشخاصمن  مجموعةوذلك من طرف شخص او  www.techghil.mrعبر الرابط: طلب التمويل 

 للشروط التالية :

 01 بين ة مايكون من الفئة العمري ان يكون المترشح )ة( حامال )ة( للجنسية الموريتانية كما يجب ان -

 )ذكر، انثى، مجموعة(؛ سنة 01و

 ؛التشغيل والشباب والرياضةتمويل في إطار برامج أخرى لوزارة  منان ال يكون قد استفاد سابقا   -

 ؛سلبيةسجالت مالية او سجل  ان ال يكون لديه )ا( -

جديدة وذلك لغرض المعدات  اوقية 211.111و 021.111بين  يكون مبلغ التمويل المطلوب يتراوح ما -

 ؛وراس المال العامل

 للنشاط؛مالئم  محلااللتزام )بعد اتفاقية التمويل وقبل صرف القرض( بتجهيز  -

والحد األدنى من  تعريف للضرائب دليلو سجل تجاري أن يكون لديه بتصنيف مؤسسته:االلتزام   -

 .إلخ ...( البنك، ،بائنالزالمبيعات /  ،الصندوقسجالت  ،فوترةالتنظيم اإلداري )

 التمويل؛ما بعد  مواكبةو ،التكوينااللتزام بالتعاون والمشاركة في أنشطة  -

 

 ملف المترشح من:يتكون 

 ؛.mrtechghil.wwwعبر الرابط: وفقًا لنموذج طلب التمويل  تقديم المشروع -

 شركائه؛و المشروع،األكثر لحامل السيرة الذاتية في صفحتين على  -

 ؛للمترشح وكذلك لشركائه ان وجدوا بطاقة التعريف الوطنية نسخة من -

http://www.techghil.mr/


 .(الموسعةنسخة من السجل التجاري )للمشاريع  -

 

 :تقديم الطلباتمراحل 

وذلك تقديم  0100يونيو  10على قاعدة بيانات وكالة التشغيل ابتداء من يوم  المترشحينتسجيل  .0

  www.techghil.mrالرابط: عبر 

 ؛مستقبلي-ومشروعيعن طريق شبابيك التشغيل مفصلة عن البرنامج المعلومات الجمع  .0

ذلك  بما في ملفاتهموتقديم  استمارة التمويل تعبئةرشحين المؤهلين لهذه العملية تيمكن للم .0

 12يونيو إلى  02 ابتداء من يوم ذلكو   www.techghil.mr الرابط: عبر  المكونة لهاالعناصر 

 .التاريخقبول أي ملف بعد هذا  لن يتمو .0100يوليو 

 

م وا بمستشاري التشغيل لدى شبابيك التشغيل في والياتكاتصل ،التوجيهوللحصول على جميع المعلومات 

 .infomechroui@gmail.comاو برنامج مشروعي مستقبلي عبر الرابط: 

 

 منسقية برنامج مشروعي مستقبلي
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