
 
 

 " III مؤازرة" تنمو�ة مشاريع تمو�ل��  طلبات املساهمةتلقي عن  إعالن

 ا�جمعيات وشب�ات لفائدة ا�جمعيات

 االجتما�� والتضام�ي مجال االقتصاد�� العاملة 

  2202 سنةبرسم   

�عمل  ، االقتصاد االجتما�� والتضام�ي ت�� مجاال  بتكرةممشاريع �� تمو�ل  ا�خصص للمساهمةمؤازرة  برنامج�� إطار 

املوقعة ع��   مجالس ا�جهات �شراكة مع  ،والتضام�ي وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتما��

 ا�حفاظ�� املساهمة إ��  �دف الذي � ، هذا ال��نامجمن ة ثالثالالن�خة  طالقنا ع��، 2022برسم سنة   اتفاقيات  خاصة

   .ع�� الصعيد الوط�ي اإلدماج السوسيو اقتصاديكذا و  ،أخرى  جديدة فرص �حداثو   ع�� مناصب الشغل

ا�جمعيات  طرف املق��حة من،  ع�� الصعيد الوط�يل التعاونيات �تمو املساهمة �� ع�� الوزارة  ستعمل صوص، خ��ذا ا�

ة �� نطاق مل، العامباشرة �� تمو�ل التعاونيات املنتقاة  يساهمون س، �� ح�ن مجالس ا�جهات وشب�ات ا�جمعيات

 .ال��ا�ينفودهم 

ع�� ا�خصوص ��دف ، ذات قيمة مضافة عالية ا�حاملة ملشاريع  والتعاونيات ا�جمعيات ا�جمعيات وشب�اتع�� 

�� إحدى  مشاريعهم تقديم ، هذا ال��نامج�� االستفادة من  �نالراغبو للمرأة والشباب  اقتصادية  واالستقاللية السوسي

 والتعليم  الثقا�� وال�حةا�جال  ر�ادة األعمال ��و والفالحة التضامنية  التقليدية والسياحةالصناعة  التالية:القطاعات 

  ....وغ��ها ا�جالية،تثم�ن املوارد الطبيعية والطاقات املتجددة و  ع�� البيئة وا�حافظة

و�� األ  ستمارةاال : اريعاملش تقديم �ياستمار مقتضيات  ترشيحهم وفق ملفات تقديم ،املعنية املنظماتع�� يتع�ن 

البوابة  ع��  امهملؤ  و امهتحميليمكن  وال�ي لتعاونيات،ل الثانيةستمارة اال و �جمعيات وشب�ات ا�جمعيات ل مخصصة

 و�رسالها ،  طلو�ةو�رفاقهما بالوثائق امل ، /moazara/https://mtaess.gov.ma  اإللك��ونية للوزارة، ع�� الرابط التا��:

ال��يد  ع��وذلك ، جل وضع الطلباتأتار�خ ان��اء   ،منتصف الليل،  2022 أكتو�ر 07 غاية إ��   شتن�� 08  منابتداء 

 ك��و�ي  ا�خاصال��يد اإللو ،   adrihem@artesnet.gov.ma  ا�جمعيات:با�جمعيات وشب�ات  ك��و�ي ا�خاصاإلل

 .�ل طلب �سلم �عد هذا التار�خ �عت�� الغيا .  hdakkouni@artesnet.gov.maبالتعاونيات : 

 

االقتصاد االجتما��  للصناعة التقليدية و من املعلومات املرجو االتصال باملدير�ات ا�جهو�ة واإلقليمية للمز�د 

 .ل�ل منظمة م���حة  ال��ا�ينفود النطاق حسب ، والتضام�ي

Royaume du Maroc 
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat  
Et de l’Economie Sociale et Solidaire 

Département de l’Artisanat et  l’Economie Sociale et Solidaire 
Direction de la Promotion de l’Economie Sociale 

  

 المملكة المغربیة
 السیاحة والصناعة التقلیدیة  وزارة

 واالقتصاد االجتماعي  والتضامني 
 قطاع الصناعة التقلیدیة و االقتصاد االجتماعي و التضامني

 مدیریة إنعاش االقتصاد االجتماعي
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