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 مالحق 
 

إعالن طلب عروض مشاريع في مجال مدرسة 
 2022الفرصة الثانية الجيل الجديد ميزانية سنة 
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  1ملحق رقم 
 أو الهيئة المدنية بطاقة تقنية حول الجمعية

  لعربية()با الجمعية اسم

  لفرنسية()با الجمعية اسم

  تاريخ التأسيس

 

  الجمعية عنوان مقر

 

  :الهاتف  

 

 :الفاكس  

 

 البريد االلكتروني  

 الموقع االلكتروني :  

 العنوان في مواقع التواصل االجتماعي  

  نوعية الجمعية أو الهيئة ذات طابع محلي 

 جهويذات طابع 

ذات طابع وطني 

 معترف لها بالمنفعةأو الهيئة هل الجمعية 

 العامة
   نعم      ال 

   مراجع االعتراف

  

  

   ل: ميادين التدخ

  

  

   مناطق التدخل

  

  
 

   عدد األعضاء المنخرطين

  (:تاريخ عقد آخر جمع عام )الهيئة التقريرية

 

   األساسي القانون وفق المكتب صالحية مدة

   :المتطوعين عدد

   عدد المأجورين الرسميين

   مبلغ واجب االنخراط
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 :أعضاء المكتب التنفيذي 
 

المهمة  االسم الكامل

داخل 

 المكتب

 العنوان المهنة البريد االلكتروني الهاتف

      

      

      

      

      

      

 

 ذات الصلة بالمشروع: مجاالت الفي أو الهيئة تجربة الجمعية  -

 في مجال التربية غير النظامية -

 عدد المدمجين عدد المستفيدين السنة 

   

   

   

   

   

   

   إجمالي ميزانية الجمعية السنوية

   الذاتية المصادر

   آخرين ماليين مانحين

 طرف من المنجزة األساسية األنشطة الئحة

 الجمعية

  

 ال                    نعم         جموعيالمشاركة في شبكة أو اتحاد 

 :الشبكةاسم 

 :عنوان الشبكة البريدي وااللكتروني

 :رئيس الشبكة
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 في مجال التكوين المهني -

 عدد المدمجين د المستفيدينعد السنة 

   

   

   

   

   

..... 

أنا الموقع أسفله بصفتي رئيس )ة( الجمعية 
............................................ 

 أشهد بصحة المعلومات المتعلقة بالجمعية الواردة أعاله
 يع وخاتم الجمعيةقتو
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 2رقم ملحق 
 

 بطاقـــة المشـــروع 

 :………………………………مركز

 

 ………………………………………………………………………………اسم المشروع:  -

 

 ………………………………………………………………………………:مجال المشروع -

 

 :التعريف بالمنطقة الجغرافية للمشروع -أ

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 من المشروع:  الفئات المستهدفة -ب

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 المشروع: من المستهدفةحاجيات الفئات  -ت

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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قة لعال)ذات االتعريف بالمؤهالت واإلمكانات المتوفرةفي المنطقة الجغرافية للمشروع: -ث

  بالتكوين والتدريب المهني واالدماج السوسيو مهني(

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 التعريف بالمشاريع الموجودة والمتوقعة في نفس المنطقة من طرف فاعلين آخرين -ج

 المشاريع:الممكن ربطها مع هذه  والعالقة   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 شروع أهداف الم -ح

 العام:الهدف  .1

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 الخاصة:األهداف  .2

1-……………………………………………………………………………………………………………… 

2-……………………………………………………………………………………………………………… 

 النتائج المنتظرة:  .3

1-……………………………………………………………………………………………………… 
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2-……………………………………………………………………………………………………… 

3-……………………………………………………………………………………………………… 

 

 : مدة اإلنجاز .4

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 : تاريخ االنطالق .5

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 : آجال التنفيذ .6

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 لمجالااالتفاقيات المبدئية والشراكات المبرمة مع الفاعلين في التكوين وفي  .7

 االجتماعي والنسيج اإلنتاجي المحلي لتحقيق غايات المشروع:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 :  مكونات المشروع

 التكوين تمجاال 
الفئات  المجال

 المستهدفة

 المؤطرون أعداد المستفيدين

    التأهيل التربوي

    (life skills)المهارات الحياتية 

االستئناس 

 الحرفيالمهني و

مع تحديد الحرف 

 المعنية 

    1حرفة 

    2حرفة

.......    

    التوجيه وبناء المشروع الشخصي

    التنشيط السوسيو تربوي 

    راتالخرجات والزيا

    التداريب المهنية

 المقاوالت على إحداث التربية

 واألنشطة المدرة للدخل
   

 مجاالت تدبير المركز 
الفئات  األنشطة

 المستهدفة

أعداد 

 المستفيدين

 الموارد البشرية

    سجيل واالستقبالالت

    تجهيز الفضاءات

    التغذية

    الخدمات الصحية

    مسك المحاسبة

    التنقل

    المساعدة االجتماعية
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 البرمجة الزمنية السنوية للتنفيذ )العمليات وتواريخ اإلنجاز(: -

3شهر 2شهر 1شهر العمليات واألنشطة 4شهر  5شهر  6شهر  7شهر  8شهر  9شهر  10شهر   
رشه

11 
شهر

12 

             مجال التكوين

             التأهيل التربوي 1النشاط رقم

             المهارات الحياتية2النشاط رقم 

             3النشاط رقم 

             4رقم  النشاط

             

             مجال التدبير

             التسجيل واالستقبال 1النشاط رقم

             تجهيز الفضاءات2النشاط رقم 

             اإلقامة3النشاط رقم 

             4النشاط رقم 

             5النشاط رقم 

.....             

.....             
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 إطار تتبع مؤشرات المشروع    -

 در التحققمص القيمة المنتظرة القيمة المرجعية المؤشر النشاط النتيجة
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 تكلفة المشروع: 

 الميزانية التفصيلية للمشروع

 

 أبواب ميزانية المشروع
 وفق األنشطة التكوينية 

 والتدبيرية 

 مصادر التمويل التكلفة الوحدة

 ممولون أخرون المديرية الجمعية بالدرهم 

 ..... (2)ممول (1)ممول   

تع
ي 

طة ف
خر

شرية المن
وارد الب

ت المتعلقة بالم
ضا

وي

ع
و
شر

الم
 

تعويضات منشطي 
 التأهيل التربوي

              

تعويضات مكوني 
 التأهيل المهني

              

تعويضات المشرف عن 
 المركز أو المدير

              

تعويضات المساعدة 
 االجتماعية

              

               تعويضات الموجه

تعويضات منشط 
 ورشات التفتح الفني

              

                

                

                

ع 
و
شر

وتدبير الم
سيير 

ت ت
نفقا

 

اقتناء المواد األولية 
 للورشات

              

اقتناء معدات أنشطة 
 التفتح

              

               اقتناء بذل مهنية

               اقتناء أدوات مكتبية

نفقات تأمين التأهيل 
 التربوي 

              

نفقات تأمين التأهيل 
المهني وفي التداريب 

 المهنية 
              

نفقات االفتحاص المالي 
 للمشروع

              

واجب االنخراط السنوي 
 E2C-N-Gفي شبكة 

      4 000,00       

                

 

 

 3ملحق رقم 
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 المشروعحول  موجزةبطاقة 
 لتدبير مركز ........................................... 

 جهة .....................
 

  حامل المشروع

  اسم المشروع

  مجال المشروع

  مكونات المشروع

 

 

 

الفئات المستهدفة من 

 المشروع

 

  األهداف

 

 

 

 

 

 

  

هن المقترحة في الم

 المشروع

 

  النتائج المنتظرة

 

 

 

 

 

 

عدد المستفيدات 

 والمستفيدين

 

التكلفة اإلجمالية 

 للمشروع

 ةخالل سنة واحد  .............................................  درهم   

مساهمة مديرية التربية 

 غير النظامية

 خالل سنة واحدة  درهم  ..........................................  

 بطاقة تقنية حول /4

 التابع للجمعية الجيل الجديد –مركز مدرسة الفرصة الثانية 

 

  المركز اسم
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  عنوان المركز

 

  بالمركزل العم انطالق سنة

 

 شركاء آخرين                      خاص بالجمعية المركز وضعية

  من هم الشركاء أو أصحاب المركز

 

 

  فية وضع المركز رهن إشارة الجمعيةكي

 

 مراجع وضع المركز رهن إشارة الجمعية:
 

 

  :للمركز اإلجمالية المساحة

  االستيعابية الطاقة

  عدد قاعات الدروس

  تسميتها مع المهني التكوينعدد ورشات 

 المركز عليها يتوفر التي التجهيزات

  التكوين مجال

  بالمركز لمستخدمينعدد ا

 من مساهمتهم وحجم وطبيعة المركز شركاء

 حيث

 :التكوين

 :المهنية التداريب

 :التدبير

 :المالي الدعم

 ستفيدم ......... : التربوي التأهيل من السابقة السنوات خالل*  المستفيدين أعداد

 مستفيد ........... : المهني لتكوين منا السابقة السنوات خالل* 

  .1 :لمهن أنواعا

2.  

3.  
 في الثانوي االعدادي..  %  لمستفيدينإدماج ا

 %  ...في مراكز التكوين المهني 

 %  ...في سوق الشغل 
  المركز إشارة رهن الموضوعة الموارد

 

 

 

 

  المالية الموارد
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  :  واللوجستيكية المادية الموارد

 

 

 

 

  البشرية: الموارد

 

 

 

 

 

 الشركاء في المشروع ومساهماتهم:

 عالشركاء في المشرو
 طبيعة المساهمة

 )أنواعها( مادية )المبلغ( مالية

   

   

   

   

   

 

 الجمعية رئيس التوقيع وخاتم

 


	بطاقـــة المشـــروع
	مركز………………………………:

