ملف الترشيح لطلب مشروع










الهيئة صاحبة المشروع :
تاريخ التأسيس:
اخر تاريخ لتجديد المكتب:
تاريخ انتهاء صالحية المكتب:
العنوان :
الهاتــــف :
اسم الرئيس (ة)/الهاتف:
اسم الكاتب العام /الهاتف:
اسم امين المال/الهاتف:

 )1المشروع
 1-1اسم المشروع ( :دال عن المشروع)
……………………………………………………………………………







 2-1مكان انجاز المشروع :
جهة الرباط سال القنيطرة
عمالة الرباط
المقاطعة :
العنوان :
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
تحديد طبيعة مكان انجاز المشروع :ملك او مكترى او اخر

 3-1مجال تدخل المشروع:


األنشطة المدرة للدخل (بالنسبة للتعاونيات
وشركات االشخاص)



تحسين الولوج للخدمات االجتماعية األساسية



التنشيط االجتماعي  ،الثقافي  ،والرياضي



تقوية الكفاءات المحلية

 4-1جدوى المشروع:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

1

ملف الترشيح لطلب مشروع في اطار البرنامج االفقي برسم سنة 1027

………………………………………………………………………………………
 )2مدى انسجام المشروع مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………….
 )3الهدف العام للمشروع :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
األهداف الخاصة للمشروع :
الهدف االول…………….…………………………………… :
الهدف الثاني………………………………………………… :
الهدف الثاني....
………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………………….
 )4تفصيل مكونات المشروع :
... 
... 
.... 
 )5األنشطة المزمع القيام بها :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
 )6النتائج المتوخـاة :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
 )7الفئات المستهدفة وأسباب اختيارها :
الفئات المستهدفة:
عدد المستفيدين بشكل مباشر:
– ذكور :
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– إناث :
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 تتصنيف الفئات حسب السن:.....................................................
.....................................................
......................................................
عدد المستفيدين بشكل غير مباشر:
– إناث :
– ذكور :
أسباب اختيار هذه الفئات:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
 )8مخطط العمل :
– المــدة الزمنيـــة إلنجـاز المشروع :
– تاريخ الشروع في انجاز المشروع :
االنشطة التي سيتم انجازها /المدة الزمنية
األولى:من……………. ..الى…………
الثانية:من……………… الى…………
الثالثة:من…………… ..الى…………
الرابعة:من…………… ..الى…………
 9التركيبة المالية للمشروع :
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التكلفة اإلجمالية (درهم):
مساهمة حامل المشروع :
المبلغ المطلوب من المبادرة:
مساهمات الشركاء (درهم) :
 الشريك االول
 نوع المساهمة:
* عينيـة
…………………………………………………………………:
………………………...................................................................
*ماليــة……………………………………………………………:.
 الشريك الثاني...
 نوع المساهمة:
* عينيـة
…………………………………………………………………:
………………………...................................................................
*ماليــة……………………………………………………………:.
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مساهمة المستفيدين:



 ) 11إمكانيات الهيئة حاملة المشروع :
 الميزانية السنوية :
 الموارد مالية/محسنين/منضمات /قطاعات:...
 الموارد البشرية * :عدد المأجورين :الذكور /االناث
 رقم الحساب البنكي:

*عدد المتطوعين :الذكور /االناث

 )11أهم المشاريع او األنشطة المنجزة :
المشروع/النشاط

مكان

التكلفة

الشركاء

السنة

االهداف

المستفيدون
العدد
النوع

...
 )12استمرارية ووقع المشروع:
* كيف سيحسن المشروع وضعية الفئات المستهدفة؟
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
* كيف سيدعم المشروع قدرات الفئات المستهدفة أو الشركاء ؟
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
*النتائج المتوخاة من انجاز المشروع:
……………………………………………………………………………………......
.................................................................................................................................
*ما هي ضمانات استمرارية نجاح المشروع بعد تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؟
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
• هل تربط هذه الهيئة اتفاقية شراكة مع الشركاء في انجاز هذا الشريك (نعم ام ال)
• إذا كان نعم يجب إرفاق الملف بنسخة من اتفاقية الشراكة.
مالحظة :التمويل الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ال يستعمل في ميزانية التسيير ( اداء اجور
المستخدمين)...
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الوثائق المرفقة لطلب المشروع
بالنسبة للجمعيات :
ـ طلب موجه إلى رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية ،والي جهة الرباط سال القنيطرة ،عامل عمالة الرباط يلتمس فيه
حامل المشروع الدعم المالي من ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” ؛
ـ ملف الترشيح لطلب مشروع معبأ بكيفية جيدة و يتضمن كافة المعلومات المطلوبة ؛
ـ ورقة مفصلة عن التمويل  ،توضح مساهمات مختلف الشركاء في تمويل المشروع و مساهمات المستفيدين ،مرفقة
بشهادات التمويل للشركاء أو بنسخ االتفاقيات المبرمة معهم في هذا الصدد ؛
ـ إرفاق الملف بالتقديرات المالية (  ) Devis estimatifsأو نموذج فاتورة ( تخص شراء اللوازم ) ؛
ـ كشف الحساب البنكي أو نموذج شيك بنكي أصلي أو شهادة بنكية ؛
ـ وصل إيداع المتعلق بإحداث الجمعية ؛
ـ نسخة من محضر الجمع العام التأسيسي بالنسبة للجمعيات الحديثة التأسيس ؛
ـ نسخة من النظام األساسي و الداخلي للجمعية ؛
– الئحة أعضاء مكتب الجمعية ؛
ـ آخر محضر خاص بتجديد المكتب ؛
ـ محضر اجتماع المكتب بخصوص اختيار المشروع موضوع طلب الدعم ؛
ـ جر د لإلمكانيات البشرية و المادية الخاصة بالجمعية ؛
ـ تقرير عن أنشطة الجمعية مرفقا بجرد ألهم إنجازاتها ؛
ـ تصريح بالشرف يبين الدعم العمومي  ،مهما كان شكله أو طبيعته  ،للسنتين األخيرتين .
ملحوظة :
ـ ال يقبل أي ملف ترشيح ال يتوفر على الوثائق الكاملة المشار إليها أعاله ؛
ـ أن تضم كل صفحات ملف الترشيح توقيع رئيس و خاتم الجمعية؛
ـ يمكن للجنة المكلفة بدراسة الملفات أن تطلب أي وثيقة أخرى ترى أنها ضرورية لدراسة و فهم المشروع و توضيح
أهدافه .
بالنسبة للتعاونيات :
نسخ مصادق عليها من :
– القانون األساسي
– الئحة أعضاء المكتب
– الئحة المنخرطين
– التقريرين األدبي والمالي األخيرين
– دراسة تقنية أولية للمشروع
– محضر اجتماع الهيئة المسؤولة يتضمن قرار تقديم المشروع للجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية واسم المسؤول عن تتبعه.
– أي وثيقة ترى اللجنة أنها ضرورية لفهم المشروع أو تزكي ما جاء في هذه الوثيقة
مالحظات تتعلق بإعداد مشروع:
اسم المشروع  :اختيار اسم للمشروع يكون واضحا  ،موجزا و مدققا و يوحي إلى المشروع .
عنوان المشروع  :تحديد عنوان إنجاز المشروع بدقة .
مقر إنجاز المشروع  – :تحديد الوضعية القانونية لمقر إنجاز المشروع ( ملك للجمعية  ،كراء … ).؛
– الوضعية الحالية للمقر  :اإلدالء بتصميم ( )Croquisللمقر يبين مكوناته  :غرف  ،قاعات  ،التجهيزات  ،مرتبط بشبكة
الماء و الكهرباء ….
مجال تدخل المشروع  :االرتكاز على نشاط واحد معين و عدم الخوض في عدة أنشطة .
جدوى المشروع  :كيف تـم تحديد حاجيات المنطقة ( دراسة  ،استطالع  ،إجراء بحث … ) و هل تمت عملية تشخيص
الحاجيات و اقتراح المشروع الذي سيستجيب لها بإشراك سكان المنطقة المستهدفة .
أهداف المشـروع  :يجب تحديد بكل دقة األهداف الخاصة و العامة للمشروع  ،المباشرة وغير المباشرة .
األنشطة المزمع القيام بها  :ذكر بالتفصيل و حسب التسلسل المنطقي جميع األنشطة و مكونات المشروع.
الفئات المستهدفة و أسباب اختيارها  :تحديد مدقق للفئة المستهدفة ( حسب السن أو الجنس أو طبيعتها االجتماعية أو حسب
نشاطها … ) .و تبيان األسباب الموضوعية التي أدت الختيارها و ذكر عدد المستفيدين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة
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من رئيس ………………………….
مقرهـا …………………………………… :
……………………………………

إلى
السيد رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية
والي جهة الرباط سال القنيطرة
عامل عمالة الرباط
الموضوع  :طلب دعم
المرجع  :اعالن عن طلب اقتراح المشاريع في اطار البرنامج األفقي 2117
سـالم تـام بوجـود موالنـا اإلمـام
و بعد ،
في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ( ،البرنامج األفقي لسنة  ، )1027يشرفني أن ألتمس منكم دراسة
إمكانية دعم المشروع الذي تتقدم به …..............................
.....................................................................................................................................
اسم المشروع..………………………….................................………………………… :
مكان إنجازه..……………………………………….................................…………..… :
تكلفته اإلجمالية  ………………...........……… :درهم
مبلغ الدعم المطلوب من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  .…………………….........… :درهم
و تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير و االحترام
في ..…………………… :
التوقيع وخاتم الهيئة
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