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 إعالن عن طلب إبداء االهتمام
ة للدخل  تمويل أنشطة  مدرَّ  
 

 وضعيةحماية و ادماج اشخاص في ل،( ىمن المانيا ) و دول اوروبية اخرالعائدين مهاجرين ال" مواكبة  AMAL مشروع 

 " (81272125) ةاشهش

 اشتغلن كعامالت فالحيات في إطار برنامج  الهجرة الموسمية بين المغرب وي سبق لهن ان تواللا  ( نساء 9تسعة ) انتقاء :هدف ال

 . مدرة للدخلمشاريع  أفكار  تحامال، إسبانيا

إعالن عن طلب إبداء االهتمام تقديم  :1المادة   

 

حماية و ادماج اشخاص في  ل،(  ى دول اوروبية اخر  من  من المانيا ) والعائدين  مهاجرين  المواكبة  "    AMALفي اطار مشروع  

 . (GIZ)ممول من قبل الوكالة المانية لتعاون الدوليال وضعية هشاشة

موندو  الالمنظمة    تدعو بروجيتو  ان  تلواال  نساءال    PROGETTOMONDO Mlal MAROCمغربالغير حكومية  لهن  ي سبق 

 واتي اللو  مشاريع مدرة للدخلأفكار    تحامالا،  إسبانيالهجرة الموسمية بين المغرب و  كعامالت فالحيات في إطار برنامج  اشتغلن  
 مواكبتهنو  دعمهن  و  تم اختيارهنيواتي ساللالمشاريع    حامالتتجدر اإلشارة إلى أن    كما    ،االهتمام  إبداءإلى    ،أن يحققوهان  يرد

لكل    يورو  6000إجمالية قدرها    بقيمة  مشروعهن  كذلك تمويلوها  تنفيذإلى    النشاط المدر للدخل  فكرةتحديد  انطالقا من مرحلة  

   .مشروع

ي  الت تنوب ممثلة عن المجموعة مجموعةفي حالة  و ،بشكل فردي أو في مجموعة طلبات ترشيحهنتقديم  اتالمهتم للنساءيمكن 
 مع فريق المشروع. ةالمباشر ةالمحاور وهي ،نعنه ا لتنوباختيارهتم 

 االنتقاءمعايير   :  2المادة 

 اإلنتقاء:قبول في عملية المطلوبة من اجل الالمعايير  .1

 رة الموسمية بين المغرب و إسبانيا، ة سبق لها ان اشتغلت كعاملة فالحية في إطار برنامج  الهجمغربي ةكون مواطنتا( يجب ان 

   البطاقة الوطنية  الوارد في العنوانحسب  قاطنة بإقليم ازيالل كونتيجب ان ب( 

 ، سنة 25 على األقل اعمرهكون ييجب ان ت( 

 ،الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتفي   ةكون مسجلتيجب ان  (ج

 ،المشروعمن هذا  ةسابق تكون مستفيدةأن ال ( د

 اعاله ان تتحقق فيهن الشروط لى جميع أفراد هده المجموعة عيجب  ،في حالة مجموعة

 .الحتياجات الخاصة(ا)االدالء بوثيقة تثبت نيم طلباتهقدتلأكثر  اتمدعو الخاصة  ياجاتتحاال ذواتالنساء   2.   
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 خلق فرص عمل مستدامة ت التي و المهيكل المنتج  القطاعالنهوض ب الى تهدف التي للمشاريع  األولوية  ىعطت  .3

 

ترشيحمحتوى ملف ال: 3المادة   

 : التالية   الوثائق من  الترشيحيتكون ملف  

 ، ( 1المرفق) ة خطي للمترشحطلب  .1

 ، الصالحيةبطاقة التعريف للمترشحة سارية  .2

  ،شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات  .3

 ،2) المرفقوكالة مصادق عليها في حالة مجموعة )  .4

 ، إسبانيا الهجرة الموسمية بين المغرب و برر ي  او عقد عمل   سفر النسخة من جواز  .5

  1المرفق على  المصادقةها واالهتمام ومرفقاتها يجب توقيع إبداء لطلب هذه الدعوة  .6

 ،(3المرفق) عام للمشروع   تقديم .7

 

 مالحظة: 

المذكورة أعاله إلزامية لكل من الشركاء الذين   الوتائق تكون  المشاريع،  ت حامالفي حالة وجود مجموعة من 

   (.5 و  3 ، 2)  . ينفذون المشروع

 

 ة ظرفاألوالموعد النهائي وتاريخ فتح  ترشيحملف ال ع: إيدا4المادة 

  لدى الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات مباشرة  ه وإيداع ملف الترشيح يجب ان يكون في ظرف مغلق 

 Giulia Inguaggiatoالى الشخص المدعو:  او إرساله عن طريق البريد  زيالل بأ

       23000بني مالل  ثةغيالقدس حي  جزئةت 10  في العنوان التالي

الرابعة و النصف    الى حدود الساعة 2023يناير 09  اجل اقصاه ، في  ترشيح ال ات ملفإرسال جميع  ب يج

  (16h30). زواال 
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 من طرف وكالة االرساليات. يرجى التأكيد على ختمها التي سترسل عبر البريد   يخص األظرفة  فيما

 المعلومات التالية:  علىملف الترشيح  حتوي يجب ان ي

a) Appel à manifestation d’intérêt pour le financement des AGR 

Femmes– AMAL 81272125,  

b) النص « Ouvrir le jour du début de la procédure de sélection "       

c)  ات او للمجموعة من المترشح ةاالسم الكامل والمعلومات الشخصية للمترشح    

 مالحظة: 

 ال تقبل  الملفات الغير الكاملة او  المتوصل بها خارج عن االجل  المحدد أعاله  

 

 نتقاء لجنة وإجراءات اال: 5المادة  

  االنتقاءمن قبل لجنة  المتوصل بها في االجل المحدد  و  الكاملة ملفات جميع ال دراسة تم ي. س 1

 .  AMALمكونة من شركاء مشروع ال

 تقييم محددة مسبقا.    بطاقةباالعتماد على تقييم  ال ب اللجنة تقوم .  2

ط  انشال، درجة استدامة لةالمقاوالمهارات والخبرات واالستعداد لروح  األخذ بعين االعتبارسيتم 

 ، االستعداد لروح المبادرة والمشاريع المربحة وخلق فرص العمل. المقترحمدر للدخل ال

مقابلة معمقة.   ، إلجراء نتم اختيار مقترحات أفكار مشاريعه لواتي النساء بال. سيتم االتصال  3

خالل مرحلة التنفيذ وبدء النشاط االقتصادي   اللواتي تم اختيارهن  اريع المشت حامالواكبة موسيتم 

 6000)الرسوم  ب مع احتسايورو  6000، بقيمة أقصاها لتمويل مشارعهندعم  ستفدن منتوس

EUR TTC)  مشروع لكل .    

 الدعم قبل االستفادة من  يقومن بإنشاء مقاوالتهنيجب ان . النساء اللواتي تم اختيارهن 4 
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE CANDIDATURE 

 الترشيح نموذج طلب:  1مرفق 

 

   PROGETTOMONDO Mlal MAROCالمغرب بروجيتو موندو    غير حكوميةالالمنظمة  ممثلةالى السيدة 

 

 اسفله .........................................................................المزدادة ب................................  ةوقعلمانا ا

 .......  الحاملة للبطاقة الوطنية رقم ................................................................................................. 

 ........................... ان........................................................................................ القاطنة في العنو

 .......... رقم الهاتف .................................... البريد االليكتروني.......................................................

 عنوان المشروع: 

............................................................................................................................. ...................

...................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ...................

...................................................... ......................................................... 

  برنامج التدريب والدعم على النحو المحدد في متابعةب أيضا لتزمأ ستحقاق واالعلى أساس شروط  لجنة االنتقاءبقبول قرار  لتزمأ
 .االنتقاءاالجتماعات التي دعت إليها لجنة  وحضور AMAL مشروع 

 

 بتاريخ ................. في..................  

 

 امضاء 
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE CANDIDATURE ** 

 الترشيح نموذج طلب:  1مرفق 

 ( أعضاء المجموعة  من طرف جميعموقع  واحد ترشيح طلب  ، مجموعةفي حالة  ** )  

   PROGETTOMONDO Mlal MAROCالمغرب بروجيتو موندو    غير حكوميةالالمنظمة الى السيدة ممثلة 

 نحن الموقعات أسفله: 

  ..................بتاريخ......................................................... ...................................... المزدادة_1

 ................... .....في...........................................................................................................

 ..................... ........................................................................البطاقة الوطنية رقم....................

  ................. ...................................... المزدادة بتاريخ........................................................._2

 ................. ....................................................................................في.............................

 ................. البطاقة الوطنية رقم..............................................................................................

  ................. ................. المزدادة بتاريخ.............................................................................._3

 ................. في.................................................................................................................

 ................. رقم.............................................................................................. البطاقة الوطنية

  ................. ...................................... المزدادة بتاريخ........................................................._4

 ................. ..........................................................................................................في.......

 ................. البطاقة الوطنية رقم..............................................................................................

  ................. ...................................... المزدادة بتاريخ........................................................._5

 ...... ...........في.................................................................................................................

 ................. البطاقة الوطنية رقم..............................................................................................

 المجموعة........................... رقم الهاتف لممثلة المجموعة.................................... البريد االليكتروني لممثلة 

 عنوان المشروع: 

................................................................................................................... ............................................... 

برنامج التدريب والدعم على النحو   متابعةب أيضا تزمنل. ستحقاقاالروط على أساس ش لجنة االنتقاءبقبول قرار  لتزمن 
 . االنتقاءاالجتماعات التي دعت إليها لجنة  وحضور AMAL مشروع  المحدد في 

 بتاريخ ................. في..................  

 امضاء 
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ANNEXE 2 : PROCURATION 

الوكالة  :  2 المرفق   

 أسفله: نحن الموقعات 

  ......................................................................... بتاريخزدادة ...................................... المالسيدة

 . ...................في................................................................................................................

 العنوان................................................................................................................... ب القاطنة

 ..................... ..................................صالحة الى غاية.....  ........البطاقة الوطنية رقم.......................... 

  .......................................................................بتاريخزدادة ...................................... المالسيدةو

 .................... ...............................................في.................................................................

 العنوان................................................................................................................... بالقاطنة 

 ..................... ..................................لحة الى غاية.....صا  ........البطاقة الوطنية رقم.......................... 

  .......................................................................بتاريخزدادة ...................................... المالسيدةو

 .................... ................................................................في................................................

 العنوان................................................................................................................... بالقاطنة 

  .......................................................صالحة الى غاية.....  ........البطاقة الوطنية رقم.......................... 

  .......................................................................بتاريخزدادة ...................................... المالسيدةو

 .................... ...............................................في.................................................................

 العنوان................................................................................................................... بالقاطنة 

 ..................... ..................................لحة الى غاية.....صا  ........البطاقة الوطنية رقم.......................... 

  .......................................................................بتاريخزدادة ...................................... المالسيدةو

 .................... ................................................................في................................................

 العنوان................................................................................................................... بالقاطنة 

 ..................... ..................................صالحة الى غاية.....  .............. البطاقة الوطنية رقم....................

 

 إلى:  وكالةال  هبموجب هذ  فوض نحن ن 

 

  ......................................................................... بتاريخزدادة ...................................... المالسيدة

 .................... في................................................................................................................

 .................................................................................... لعنوان...............................باالقاطنة 

 ..................... ..................................صالحة الى غاية.....  ........البطاقة الوطنية رقم.......................... 
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 من أجل: 

  الوثائق وكذا تقديم جميع  المشروع،ت  لمجموعة حامال  ة إبداء االهتمام والعمل كممثلتقديم طلبنا المتعلق بدعوة 

، في جميع األمور المتعلقة بطلبنا  لنا كممثلة عنا و  والتوقيع نيابة لتصرف او  الالزمة الستيفاء الشروط المطلوبة 

 . المتعلق بالدعوة إلى إبداء االهتمام

 ويعرضني لإلجراءات القانونية في حالة اإلقرارات الكاذبة. توقيعي ينطوي على مسؤوليتي  

 

 

 

 

  حرر في  ..…………………………………………

 بتاريخ   ..…………………………………………

 

 

          : تصحيح اإلمضاء    

 الموكالت  ة الموكل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : PRESENTATION GENERALE D’IDEE DU PROJET 
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عام لفكرة المشروع  اتقديم   : 3 المرفق   

 

Enregistrer la traduction 

   وصف مختصر لفكرة المشروع: .1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Enregistrer la traduction 

 المشروع:  مكان .2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ما هي المواد / المعدات األساسية الالزمة لتنفيذ مشروعك؟ .3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


