
الدعم االجتماعي
الطبي واإلنساني
في صميم الجهود

برنامج أنشطة
رمضان 1439
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القيادات ا�ستفيدة
على الصعيد الوطني.

عدد القيادات التي
استفادت من زيادة الحصص.

أرامل، أشخاص مسنون وأشخاص ذوي إعاقة.

محتوى جديد لكل حصة غذائية

عدد األسر ا�ستفيدة منها 429.100
منحدرة من الوسط القروي.

عملية توزيع ا�واد الغذائية رمضان 1439
في نسختها 19 موضوعة تحت شعار الجديد

 تغطية واسعة للفئات ا�ستفيدة ا�نحدرة
من األوساط الفقيرة

شخص مستفيد

880غرام
مركز طماطم

الغالف ا�الي اإلجمالي 1كيلوغرام
العجائن

كلفة حصة : 158.6 درهم
كلفة حصة حسب

أسعار السوق : 223 درهم 

ا�ساهم�

4 كيلوغرام
سكر

250 غ
شاي

250 لتر
زيت

10 كيلوغرام
دقيق

• السلطات ا�حلية  
• وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

• التعاون الوطني

ا�نضم�
• مناقصات من أجل شراء ا�واد الغذائية

• تحديد ا�ستفيدين وتسليم بطاقات رمضان
• تسيير العملية من طرف لجنت� تعمالن

  على الصعيدين الجهوي وا�حلي: وضع الئحة
  للمستفيدين، االستدعاأت وبطاقات التوزيع

  في أكثر من 83 مقاطعة وعمالة.

ا�ــراقـبــــة
• مراقبة جودة ا�واد ا�وزعة من قبل ا�كتب 

  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
GPBM تدقيق ومراجعة نوعية من طرف •

1كيلوغرام
العدس

مليون
درهم



+ 508

25.000

النسخة الرابعة للقافلة الطبية الخاصة
بشهر رمضان

من أجل تدعيم الولوج إلى الخدمات الطبية للقرب
لفائدة الفئات ا�حتاجة بأقاليم الجنوب

مراحل
أسرير من 29 إ� 31 ماي

بويزكرن من 25 إ� 27 ماي

آس زاك من 22 إ� 23 ماي
لوطيا من 02 إ� 03 يونيو

طان طان من 05 إ� 07 يونيو من 22 ماي
إلى 07 يونيو

استشارات طبية تشمل مختلف التخصصات
+ عمليات جراحية � ا�ستشفيات.

وحدات طبية متنقلة
طب العيون، طب ا�سنان،

التحلي�ت الطبية، ا�شعة، صيدلية.

نساء، أطفال، ا�شخاص
ا�سن� و ا�شخاص
� وضعية إعاقة.

آس زاك، ڭلميم وطان طان

أقاليم

استهداف

شخص
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