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  إعالن عن طلب عروض مشاریع اجتماعیة 
   سطاتوالیة جھة الدار البیضاء 

  

 املضمون والهدف
مج اجلهوي    ذ الرب شاربة الهشاشة حمليف ٕاطار تنف هتم رشیة وا لتمنیة ال ار  ة ، تعلن والیةلمبادرة الوطنیة  ا

عیة ٕاطالق معلیة طلب اقرتاح عن البیضاء سطات اص يف و  مشاریع اج ٔش رمس سنةضعیة لفائدة ا  هشاشة، 
2017  

 طبیعة املشاریع
صص ل   مع املادي ا ستفادة من ا رغب يف  ام املشاریع، واليت  ىل الهیئات  مج یتعني  حماربة رب

رشیة، تقدمي املشاریع يف لتمنیة ال لمبادرة الوطنیة  ار  الهشاشة  سبة جلهة ا ل ٔولوهتا  ٕاطار احملاور التالیة واملرتبة حسب 
  :التايلىل الشلك  سطات البیضاء

  

عیة   ج ایة  مج حماربة الهشاشة مبؤسسات الر ات املسهتدفة برب عي لفائدة الف ج رتووالت التكفل 
ال ؛و  ستق  مراكز 
سیري  ایة دمع مزيانیة ال لتمنیة  لفائدة مؤسسات الر دثت يف ٕاطار املبادرة الوطنیة  ٔ عیة اليت  ج

رشیة؛  ال
اص يف وضعیة هشاشة قصوى الربامج املهیلكةدمع     ٔش مؤسسة ال ( الهادفة ٕاىل حتسني التكفل 

لتضامن ت، ومؤسسة محمد اخلامس  الج الرسطا لوقایة و  ...)  سلمى 
 املرحشون املسهتدفون

 ات احمللیة؛  امجلا
 مجلعیات؛ا 
 رشیةكذا  و التعاونیات؛ لني يف جمال التمنیة ال  لك الفا

 

نتقاء  معایري 
ة جلنة خمتصة   ىل معلیة انتقاء املشاریع املقرت ىل ، رشف  ة ووقع هذه املشاریع  ا ٔساس معایري الن ىل  نتقاء  ویمت 

ات املسهتدفة  .الف
ستفادة من   اميل املشاریع الراغبني يف  ىل  رشیة يف ٕاطار  متویل مشاریعهمو لتمنیة ال  وثیقةحسب منوذج املبادرة الوطنیة 

ى  عيم العمل اقسٔ املرشوع املوضوع رهن ٕاشارهتم  ار البیضاء جل  التابعة ج لكرتوين  سطاتهة ا ٔو حتمی من املوقع 
لوالیة   . www.casablanca.ma. اخلاص 

 



ة  وعاملرش  طلب دمع ٕایداع ملفیمت و    رب الربید االٕ  ٔخرىلعام املعنیة التابع لنفوذها الرتايب وس لكرتوين رسل 
ل یوم  و ذ  daswrgc@gmail.com:التايل   ،  30/06/2017 :ق

ب(  83-41-22-0522 االتصال هباتف رمقولمزید من املعلومات املرجو   ). 375 هاتف املك
 


