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  ملف الترشيح 

 

 

 

 يجب أن يحتوي امللف في مجمله على ثالثين صفحة كحد أقص ى )الحد األدنى لحجم خط

 (.11العدد ال يقل عن  الرقانة

التعرف على إلى دف تهالتي و ، بعدهية وتركيبية على األسئلة يجب أن يتضمن امللف أجوبة واقع

 .فهم أجوبتكم عن األسئلة بشكل أفضلو  مقاولتكم

رساء إتثبت منهجية  ،( pdf)بصيغة  الترشيح لفعن م ةمنفصل أخرى، إرفاق وثائق نكميمك

 دعائم التكوين،  حول األنشطة املنجز ، تقرير اإلدار ) التزام  املتبعة اساوا  املهنيةامل ثقافة 

 ، ..( بالتدريو 

عليكم كذلك، إذا كان األمر و . ميغا بايت 11 رسالهاإاملزمع تجاوز حجم امللفات يال ن يجب أ

 .عد  مراتلذلك القيام ب

ويو  إيافة مل مع اإلشار  إلى أن أية، حاسب حجم املقاولة بها ع امللتزمواييامل مراعا يرجى 

 التنقيط.بعين االعتبار في  أخذهلحجم املقاولة املعنية سيتم  املواييع املحدد خارج 

 

 

 

 

 النسخة الاسابعة
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 بطاقة تعريفية للمقاولة املترشحة -أ
 

 املقاولة : سميةت ………………...........................................................……………………………………………………  

 ةالقانوني الصفة  :…………….......................................………………...........………………………………….………. 

  التعريف املوحد للمقاولةرقم  "ICE "  :………………………..........……………………………………….………. 

  االجتماعيفي الصندوق الوطني للضمان  االنخراطرقم  :……........................................………….. 

  املقاولة تأسيستاريخ  :………………………………………………….........................................................……….. 

 السنوي  رقم املعامالت  :…………………………………….......................................................……………………. 

 نشاط املقاولة :- ..................................................................................................................... ……….…..…  

 اإلقتصادي للمقاولةقطاع ال   ….……..……....................................................................................................  

 التابعة لها املقاولة الجهة اإلدارية :……………….………………………….……………….…….. 

 املدينة …………………………………………………………………….….………….. 

  مسير املقاولة:اسم و نسب ……………………………..………….……………….….. 

 اإللكتروني هبريد  :……………………………………………….…..…...………….…….. 

 الخاص به الهاتف رقم :……………………………………………..…………………….………….. 

  الرجالعدد  -  .……………….   :عدد النسا -       : فيهبما  :  …..………… جرا لل مالي جالعدد اإل :………………. 

 للمقاولة اإللكتروني املوقع   ………………………………….:. 

 الفايسبوك تها على صفح : ………………………………….. 

  استمارة الترشيحاملكلف بتعبئةاسم و نسب :…………  

 اإللكتروني هبريد  :……………………………………………….…..…...………….…….. 

 الخاص به رقم الهاتف :……………………………………………..…………………….………….. 

 الوظيفة املسندة له في املقاولة  :………………… 

 جابات متعددةيمكنكم اإلشارة إلى إ املهنية(جائزة املساواة من التعرف على  املقاولة ل التي مكنتقناة التواص) 

 والكفاءات الصغرى والتشغيلاالقتصادي و املقاولة  اإلدماج وزار    □

  الصغرى والتشغيلاالقتصادي و املقاولة  اإلدماج قطا اإلقليمية ل و املديرية الجهوية    □

 ....... املرجو تاسميتهاية : مهن ةمنظم   □

 .....املرجو تاسميتهاشبكة املوارد البشرية :    □

 ....املرجو تاسميتهمشركاء الجائز  :    □

 .........املرجو تاسميته اإلعالم :   □

 .......املرجو تاسميتهاأخرى : قنا     □
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استمارة الترشيح  –ب   
 

 : عدد أجرا  املقاولة .1

  

 الفئة النسا  الرجال

   األطر العليا 

   األطر 

   األعوان و التقنيين 

   العمال 

   املستخدمين 

   املجموع 

 

 ال   □                              نعم□                                                     :املنظمة النقابية املمثلة  -

  املتواجدة باملقاولة النقابات سما  بأالئحة املرجو اإلشارة إلى إذا كانت اإلجابة نعم ، 

………………………………….. 

 ال   □                           نعم□                                           :  للمؤسسة وجود اتفاقية جماعية-

 

 مقتضيات مرتبطة باملساواة املهنية بين الجنسين تتضمننعم ، هل بإذا كانت اإلجابة 

 ال   □                            نعم□                                                                       

 : ي هذه املقتضيات، ما هبنعمإذا كانت اإلجابة 

………………………………….. 

   ال □                              نعم□                                         :   الهيئات التمثيلية للجرا  تواجد -

 : املرجو تحديدها،  بنعم إذا كانت اإلجابة

 لجنة  املقاولة  □

 لجنة  األعمال اإلجتماعية  □

 حفظ الصحةلجنة السالمة و  □

 لترشح للجائزة :ل األسباب التي دفعت املقاولة .2

 صفحة على األكثر (تجاوز  عدماملرجو ) 

 من طرف املقاولة: املنجزةوصف املمارسات  .3

مع مراعا  حجمها من  حددتها،ا لألولويات التي وفق بها، التزمتحول املويوعات التي  املعطيات تعبئةملقاولة يرجى من ا

 .رقم معامالتهاحيث 

االقتصادي و املقاولة الصغرى  والتشغيل والكفاءات من أجل  توجيه وزار  اإلدماج منستاساعد املعلومات املطلوبة 

 .في املجال املقاوالتدعم النهوض ب



 

 

 ((HT)مليون درهم 57رقم معامالت سنوي يفوق أو يساوي ) من طرف املقاوالت الكبرى  املنجزةوصف املمارسات  -3-1

املثبتة لإلجرا  واملعطيات املرقمةالوثائق   املوضوع  املتخذةاإلجرا ات  
  

 استراتيجية املساواة

 التزام اإلدار ؛ 

  خاص؛إحداث منصب 

 لجنة مخصصة؛أو للتعبير  مجموعات 

 استراتيجية لقياس درجة االلتزام؛ 
  

 املساواة؛التحسيس والتكوين على 

 :اتجاهاإلجراءات املتخذ  

 اإلدار ؛ 

 ؛يريناملاس 

 األجراء وممثليهم؛ 

  (ون جماعات املحلية، املاستهلكال، )املوردون  أطراف أخرى... 
  

 التوظيف:

 زية؛يعملية توظيف غير تمي 

 توظيف؛فرق ال تحاسيس 

 حول تنو  املهن؛ التواصل والتحاسيس 

 .شراكات مع املدارس والجامعات 

 



 

 

  
 بين الحياة الخاصة والحياة املهنيةالتوفيق 

 ،اللجوء للعمل عن بعد 

  ساعات العمل؛إعاد  ترتيب 

 دعم رعاية األطفال بشكل جماعي؛ 

 .تدبير الحاالت الخاصة 
  

 واألبوة:األمومة 

 فتر  الحمل؛ 

 املغادر  والعود  من إجاز  األمومة؛ 

 التغطية الصحية؛ 

  إجاز  األمومة/ األبو. 
  

 : املنهياملسار 

 معايير التقييم؛ 

 التنقل الوظيفي والجغرافي؛ 

 التكوين املاستمر؛ 

 املاسار املنهي للناساء؛ تتبع 
  

 في املهن التنوع

 ؛توفير التنو  في املهن 

  في أداء العمل في بعض األخذ بعين االعتبار العناء واملشقة

 ؛املناصب



 

 

  
 سياسة األجور وظروف العمل 

 التفاوتات في األجور؛ الوقاية من 

  قياس فجوات األجور؛لأدوات ويع 

 تأمين النقل من املنزل إلى العمل؛ 

 ظروف العمل. 
  

 الوقاية من العنف القائم على النوع ومعالجته؛

 التزام املقاولة؛ 

   النو ؛العنف القائم على  منللوقاية اإلجراءات املتخذ 

  لتدبير الشكاياتأدوات إحداث. 
  

 إشراك ممثلي األجرا 

  بعين االعتباراألجراء واملاستخدمين أخذ انشغاالت. 

 وحفظ  الاسالمةلجنة املقاولة، لجنة  لألجراء:التمثيلية هيئات ال

 االجتماعية؛ األعمال، لجنة الصحة

 .املفاوية الجماعية 

 
 

 



 

 

 

 ((HT) مليون درهم 57ماليين و 11رقم معامالت سنوي يتراوح بين ) من طرف املقاوالت املتوسطة املنجزةمارسات وصف امل -3-2

املثبتة لإلجرا  واملعطيات املرقمةالوثائق   املوضوع اإلجرا ات املتخذة  
  

 املساواة؛التحسيس والتكوين على 

 :اتجاهاإلجراءات املتخذ  

 اإلدار ؛ 

 ؛يريناملاس 

 األجراء وممثليهم؛ 

  (ون جماعات املحلية، املاستهلكال، )املوردون  أطراف أخرى... 
  

 التوظيف:

 زية؛يعملية توظيف غير تمي 

 فرق التوظيف؛ تحاسيس 

 حول تنو  املهن؛ التواصل والتحاسيس 

 .شراكات مع املدارس والجامعات 
  

 بين الحياة الخاصة والحياة املهنيةالتوفيق 

 د،اللجوء للعمل عن بع 

  ساعات العمل؛إعاد  ترتيب 

 دعم رعاية األطفال بشكل جماعي؛ 

 .تدبير الحاالت الخاصة 



 

 

  
 واألبوة:األمومة 

 فتر  الحمل؛ 

 املغادر  والعود  من إجاز  األمومة؛ 

 التغطية الصحية؛ 

  إجاز  األمومة/ األبو. 
  

 سياسة األجور وظروف العمل 

 التفاوتات في األجور؛ الوقاية من 

  قياس فجوات األجور؛ل أدواتويع 

 تأمين النقل من املنزل إلى العمل؛ 

 ظروف العمل. 
  

 الوقاية من العنف القائم على النوع ومعالجته؛

 التزام املقاولة؛ 

   النو ؛العنف القائم على  للوقاية مناإلجراءات املتخذ 

  لتدبير الشكاياتأدوات إحداث. 
  

 إشراك ممثلي األجرا 

  بعين االعتبارواملاستخدمين األجراء أخذ انشغاالت. 

 وحفظ  الاسالمةلجنة املقاولة، لجنة  التمثيلية لألجراء:هيئات ال

 االجتماعية؛ األعمال، لجنة الصحة

 .املفاوية الجماعية 

 بعين االعتبار في التنقيط . هخذأ خارج املواييع  املحدد  لحجم املقاولة املعنية سيتمتمت تعبئته كل مويو    مالحظة :



 

 

 

 ((HT) ماليين درهم 11رقم معامالت سنوي ال يتجاوز أو يساوي ) من طرف املقاوالت الصغرى  املنجزةوصف املمارسات  -3-3

املثبتة لإلجرا  واملعطيات املرقمةالوثائق   املوضوع اإلجرا ات املتخذة  
  

 املساواة؛التحسيس والتكوين على 

 :اتجاهاإلجراءات املتخذ  

 اإلدار ؛ 

 ؛يريناسامل 

 األجراء وممثليهم؛ 

  (ون جماعات املحلية، املاستهلكال، )املوردون  أطراف أخرى... 
  

 التوظيف:

 زية؛يعملية توظيف غير تمي 

 فرق التوظيف؛ تحاسيس 

 حول تنو  املهن؛ التواصل والتحاسيس 

 .شراكات مع املدارس والجامعات 

 
  

 واألبوة:األمومة 

 فتر  الحمل؛ 

  األمومة؛ املغادر  والعود  من إجاز 

 التغطية الصحية؛ 

  إجاز  األمومة/ األبو. 



 

 

  
 سياسة األجور وظروف العمل 

 التفاوتات في األجور؛ الوقاية من 

  قياس فجوات األجور؛لأدوات ويع 

 تأمين النقل من املنزل إلى العمل؛ 

 ظروف العمل. 

 بعين االعتبار في التنقيط . هخذأ عنية سيتمخارج املواييع  املحدد  لحجم املقاولة املتمت تعبئته كل مويو    مالحظة :
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نموذج طلب رسمي للمشاركة –ج   
 

  املقاولة( شار )

 إلى

  والكفا ات واملقاولة الصغرى والتشغيلاالقتصادي  اإلدماج وزير السيد 

ة واملقاولاالقتصادي  اإلدماج وزار نظمة من طرف طلب املشاركة في جائز  املاساوا  املهنية امل املوضوع:

  والكفاءات الصغرى والتشغيل

  الوزير،لسيد  ا
طلب املشاركة في النسخة الاسابعة من جائز  املاساوا  املهنية بأن أبعث لاسيادتكم  يشرفني،

لصنف .......  بالناسبة والكفاءات واملقاولة الصغرى والتشغيلاالقتصادي  اإلدماج وزار املنظمة من طرف 

  التالي:يحكم من بين اختيار صنف مالئم مللف ترش )املرجو

  املقاوالت الكبرى 

  املقاوالت املتوسطة 

  الصغير املقاوالت 

 وعملية الترشيحاساطر لجائز  املاساوا  املهنية محتوى كل من دليل املب أخذت علماأصرح أني كما 

  بالتالي:ألتزم و 

 هذا الدليل اااللتزامات التي ينص عليهكل  احترام ، 

 األخرى،للمقاوالت هد الشوا االعتراف بنتائج منح 

  املاسطر .برسم املشاركة في هذه ي التي تقع على عاتق االلتزاماتاحترام 

 للواقع.طابقة مفي ملف الترشيح، صحيحة و املعطيات التي وافيتكم بها أصرح أن كل هذا، و 

داخل  ز املنجلممارسات املتعلقة باملاساوا  املهنية الترويج لب ،، في حالة فوز مقاولتيألتزم أخيرا،و 

 .أسيرهاالتي  املقاولة

 االحترام  أسمى عبارات التقدير و   بقبول سيدي، وتفضلوا،
املقاولة رئيستوقيع وطابع 
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التصريح بالشرف بالتزام املقاولة -د  

 

 املقاولة (  شار  )
 

 املترشحة التصريح بالشرف بالتزام املقاولة

 مشاركة املقاولة أرغب في  ، ...........الاسيد  /أو الاسيد... أسفله،أنا املوقع 

جائز  املاساوا  املهنية النسخة الاسابعة ل في ، والتي أسيرها، ..................................

والتشغيل  قاولة الصغرى املاإلدماج االقتصادي و   املنظمة من طرف وزار 

 . والكفاءات

مت التي تبصحة املعلومات واملعطيات والعناصر  أصرح، ولهذا الغرض

 للواقع.مطابقة  وأؤكد أنها الترشيح،في ملف  موافاتكم بها

جراء جميع عمليات التحقق عضاء لجنة التقييم إأل أفوض ، وبناء على ذلك

 .املدرجة فيه ، أي تبرير للبياناتالالزمة لفحص هذا امللف وطلب، إذا لزم األمر

    بتاريخ: .................،  .................... حرر في                                      

 

افقت عليه"  مسبوق بعبارةتوقيع رئيس املقاولة   "قرأته وو

 
 


