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I   .المشروع 

 

 المشروع وصف .1

 عنوان المشروع 1.1 

________________________________________________________ 

 (األماكن)المكان  1.1

________________________________________________________ 

 :، المدينة  الجهة 

 والية الدار البيضاء سطاتو المبلغ المطلوب من وكالة التنمية االجتماعية 1.1

________________________________________________________ 

 

وكالة المبلغ المطلوب من  الكلفة اإلجمالية للمشروع      
والية و و التنمية االجتماعية

   الدار البيضاء سطات

للكلف ( %)النسبة المئوية 
 اإلجمالية للمشروع

 % درهم درهم

 

 ملخص 1.1

________________________________________________________ 

المستفيد  (ب)هدف المشروع،( ا)يرجى اإلدالء بمعلومات حول )أكثر تقدير  أسطر على( 01)عشرة 

 .النتائج واألنشطة األساسية( د)و المستفيدين،أ

 األهداف 1.1

________________________________________________________ 

 .للمشروعاألهداف الخاصة  والعام  وصف الهدفالرجاء : حة على األكثرصف

 التبرير 1.1

________________________________________________________ 

 :يرجى اإلدالء بالمعلومات التالية. صفحات على األكثر 3

  البرنامجمالءمة المشروع المقترح مع أهداف و أولويات  

   لمستفيدين المباشرين و غير المباشرين ا عددتقدير 

 األنشطة اختيار أسباب 

 المستهدفة الفئات قائمة  



 المستهدفة الفئات اختيار أسباب 

 وصف مفصل لألنشطة 1.1

_______________________________________________________ 

. يجب إدراج عنوان المشروع ووصفا مفصال لكل نشاط يؤدي إلى نتائج. صفحات على األكثر ثالث

 (.1.0أنظر)في هذا الصدد، يجب أال يتكرر في هذا الوصف ما ورد في خطة العمل 

_______________________________________________________  

 المنهجية 1.1

 :للعناصر التاليةوصف مفصل . صفحات على األكثر 2

 طريقة التنفيذ   - ا

 العوامل التي تبرر اختيار المنهجية المقترحة  - ب

المقترح على  مشروعال رتكزيسابق، يرجى توضيح كيف  لمشروعمكمل  المشروع إذا كان -ج 

 .المشروع السابقنتائج 

 التقييم الداخلي التتبع و إجراءات  -د

 .في المشروع اآلخرين تدخلينمشاركة وعمل الم( مستوى)مدى  - ه

األشخاص في هذه  أسماء لذكرال داعي : حسب المهام) وع الفريق المقترح لتنفيذ المشر - و
 (المرحلة

 العمل ططخممدة و 1.1 

________________________________________________________ 

 ا على أقصى تقديرشهر 22 مدة المشروع محددة في. 

 : ملحوظة

. إلخ"...2الشهر"، "0الشهر"بل يشار إلى ذلك ب. ، إلى تواريخ حقيقيةالعمل ططخمال يشار في 

وصفا  األخير اتضمن هذيوال . العمل ططخم لباتهم أن يتركوا هامشا أمنيا فييستحسن للمتقدمين بط

وارد في الجزء  تطابق هذه التسميات المشار إليها مع ما هويرجى )  لألنشطة بل تسميتها فقط مفصال

 .وفي مدة المشروع العمل ططخمتدرج أيضا بضعة أشهر بدون أنشطة في (.  0.1

ذ فكرة مكن من أخيبما فيه الكفاية حتى  العمل مفصال طخطمكون ي يجب أنالمشروع،  تنفيذ من أجل 

 .وعن تنفيذ كل نشاط عن تحضير

 

 

 

 

 

 

 



  عمل ال طخطم
 السنة االولى  السنة الثانية 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

                         
جرد 

 األنشطة
الضرورية 

و المهمة 
للحصول 

 على النتائج

 نتظرةالم
                         

 1نشاط 

  2نشاط                         
  3نشاط                         

 

 النتائج المنتظرة1.

 المستفيدين  على المتوقع األثر1.1

________________________________________________________ 

 على األكثر صفحة 

 :سيمكن المشروع من طريقة يجب تحديد بأية

 المستهدفة الفئات أوضاع تحسين 

 المستهدفة للفئات والتدبيرية التقنية لمؤهالتا تطوير مستوى. 

 المنطقي اإلطار1.1

________________________________________________________ 

النتائج  دافااله
  المنتظرة

 الحالة  األثرمؤشرات  المستفيدين
 ةالمرجعي

الحالة 
  ةهدفمستال

/  االفتراضات
 طراخالم

الغاية 

/finalité  
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/impact  
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 المخاطر

  
 

التدابير 
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projet/ هدف

 المشروع 

 
 

 التأثير/ 

Effets 

نالمستفيدي   مؤشرات قياس 
 التأثير
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مخاطرال  

 
 



التدابير 
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 المخرجات
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 المشروع تمويل3.

________________________________________________________ 

 

 مجموع المساهمات 

 

 

 المساهمة العينية 

 

 

المساهمات المالية    

 

 

 الشركاء 

 حامل المشروع   

 وكالة التنمية االجتماعية   

ووالية الدار البيضاء 

  سطات

 الشركاء اآلخرين   

 المجموع   

 

 توقيع المسؤول  القانوني 

________________________________________________________ 

 تاريخ التوقيع  المسؤول القانوني 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


