
 

 إعالن عن طلب إبداء االهتمام
ة للدخل   تمويل  أنشطة مدرَّ

 

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

 " (81272125) ةاشهش

 مدرة للدخل،مشاريع أفكار من المانيا الى المغرب حاملي  ائدينالع نمهاجريالمن  14انتقاء  :هدف ال

 تقديم العرض  : 1المادة 

حماية و ادماج اشخاص في  ،(  ىدول اوروبية اخر   من  من المانيا ) والعائدين  مهاجرين  المواكبة في اطار مشروع امال "  
 . (GIZ)ممول من قبل الوكالة المانية لتعاون الدوليال وضعية هشاشة

من المانيا   ائدينالع  نمهاجريال    PROGETTOMONDO MAROCمغربالغير حكومية بروجيتو موندو  الالمنظمة    تدعو

حاملي  تجدر اإلشارة إلى أن  .  االهتمام  إبداءإلى    ،أن يحققوهااللذين يريدون  ومشاريع مدرة للدخل  أفكار  الى المغرب حاملي  
ها تنفيذإلى   النشاط المدر للدخل فكرةتحديد انطالقا من مرحلة   كبتهمموادعمهم وتم يسوف  اللذين سيتم اختيارهمالمشاريع 

   .لكل شخص يورو 6000إجمالية قدرها  بقيمة البضائع الالزمة المعدات والتجهيزات ،شراء  كذلك تمويلهم عبرو

شخص واحد التعامل مع سيكون  مجموعة،في حالة  و المهتمة تقديم نفسها بشكل فردي أو في مجموعة  لألشخاصيمكن 
 مع فريق المشروع.هو المحاور المباشر و" للمجموعة  تم اختياره كـ " ممثلالذي فقط 

 االنتقاءمعايير : 2المادة 

 اإلنتقاء:قبول في عملية المطلوبة من اجل الالمعايير  .1

 شهر  أ 6 ال تقل عن لفترة في المانيا بعد اقامة  عائد إلى المغربكون مواطن مغربي يا( يجب ان 

 سنة  60إلى  18  بين عمره ماكون يب( يجب ان 

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءاتفي  يكون مسجل ت( يجب ان 

 يريد بلورة مشروعه فيه. الميدان الذي عملية قبلية في   يتوفر على خبرةأن  ث( يجب

 المشروعمن هذا  اسابق يكون مستفيداأن ال د( 

 .يم طلباتهمقد على تمدعوون أكثر  ات الخاصة ي ذوي الحاج صألشخااوالنساء  2.   

سوس ، و سطات البيضاءدار ال، رة يخنفـ بني مالل : بالجهات التاليةالمقيمين  صشخاألا  هذا اإلعالن يستهدف 3.   

 ماسة 

 خلق فرص عمل مستدامة ت التي و المهيكل المنتج القطاعتهدف النهوض ب التي  للمشاريع  عطي األولوية ت 4.  

 زواال.   12 على الساعة  2022-10-17 هو  ملفات الترشيح عاخر اجل إليدا

 : الرابط التالي المرجو الضغط على للترشح  و الوثائق المطلوبة حيالترش خطواتوإبداء االهتمام طلب  لإلطالع على

https://bit.ly/3RXV2C8 

https://bit.ly/3RXV2C8

