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، يعطي تعليماته السامية  لة الملك محمد السادس نصره هللاصاحب الجال
  600000لفائدة  1441رمضان  الدعم الغذائيالنطالق عملية توزيع 

 .  معوزةأسرة 
 

 نصره  جاللة الملك محمد السادس،  أطلقهاالتي    ةالوطني  التعبئةفي ظل استمرار  
آثارل،  هللا كوفيد محاربة  للتعليمات  ،   19-جائحة  تنظم  الساميةالملكية  وتطبيقا   ،

للتضامن   الخامس  الغذائي    عملية رمضان  من    21  النسخةمؤسسة محمد  للدعم 
خالل شهر رمضان المبارك، بحيث يستمر التضامن الوطني في تقديم المساعدة  

في    الدعمو يعيشون  الذين  واألسر  الهشاشةلألشخاص  اآلثل،  وضعية  من  ار  لحد 
 .الوباء لهذااالجتماعية واالقتصادية 

ووفقًا لتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس،    االستثنائيفي هذا السياق  و
هللا مؤسسة  نصره  عملت  للتضامن  ،  الخامس  تغطية  محمد  نطاق  توسيع  على 

مناألسر   الغذائي  المستفيدة  إلىالدعم  العدد  رفع  تم  حيث  أسرة   600.000  ، 
مقارنة    100.000بزيادة  ) إضافية  الماضيةأسرة  السنة    ة إجمالي  تكلفةب  (،مع 

)  85  هاقدر درهم  واللوجستي  اقتناءمليون  الغذائية  همت(.  كالمواد  الزيادة    ولقد 
أقاليم المملكةفي عدد األسر المستفيدة   تتعلق بحجم السكانل  وفقا،  جميع    ،معايير 

تزويد    وبذلك والهشاشة،الفقر    نسبةكذا  و،  والحضريالقروي    والوسطين سيتم 
شخصحوالي   ماليين  الفئات  ثالثة  من  احتياجاا  والسيما  أكثر  األرامل،  ،  النساء 

المسنين   ذوي األشخاص  الفقيرة   اإلعاقة  واألشخاص  األوساط  من  المنحدرين 
 .لعمليةافي إطار هذه  المواد الغذائيةب والقروية،

منوتتكون    )  موادسبعة    القفة  الدقيق،    لغك  10أساسية  السكر،    لغك  4من  من 
لتر من الزيت    5  ، من الشعرية  لغك  1من العدس،    لغ ك  1غرام من الشاي،    250

تضامنيةالطماطم(    مركزمن    غرام  800و من   كمساعدة  التخفيف  إلى  تهدف 
 .االحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان

 
العمليةتنظم  و الداخلية  هذه  وزارة  من  مالي  والشؤون    األوقافووزارة    ،بدعم 

 والدرك الملكي،  ،ووزارة الصحةمن التعاون الوطني،  وبمساعدة   ،اإلسالمية
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والقوات  واإلنعاش الوطني،، الملكيةللقوات المسلحة  األعمال االجتماعيةومديرية 
 . والسلطات اإلقليمية والمحلية المساعدة،

فيوسيتم   العملية  االعتماد  هذه  التياإلقليمية    اللجن  على   تنفيذ  تسهر    والمحلية 
جودتها  ىعل ومراقبة  الغذائية  بالمواد  والتوصل  المستفيدين  الئحة  قبل    تحديد 

 .لمستفيدينتسليمها ل
للتضامن  محمد الخامس    كان على مؤسسة   ر الصحي،الفترة من الحج   هذه وخالل

التوزيع    وشركائها نظام  سالمة  لتكييف  حيث  المواطنينضمان    عملية  تمت س، 
للشروط،  والنظافة والحمايةة  يالصح السالمة    لتدابير  طبقاالتوزيع    ووفقا 

بهاالتي    واإلجراءات اللجان    تقوم  إطار  في  المحلية  والسلطات  المحلية  اإلقليمية 
إبالغ رؤساء األسر المستفيدة    عبربتنظيم عملية تسليم المواد الغذائية    ستقوم التي  

 .همإلى منازل وتوصيلها مباشرة
 
 

الغذائي باألرقام:عملية الدعم   
القروي العالم من  منحدرة  459.504  امستفيدة منهأسرة  600.000    

عمالة وإقليم  83  

غذائية مواد  7  

من المواد الغذائية  13.000  

مليون درهم كمبلغ إجمالي للعملية  85  

درهم حسب ثمن السوق   230,45درهم ثمن القفة مقابل  136 ,67 
 

 
 

 


