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ر ربانتقاءرالخاصرالتحمالتردفت 

 الورشررإلنجازررجمعية/تعاونية

              *** 

 

 

 

 –  

في إطار برنامج "أوراش" في شقه الخاص باألوراش العامة املؤقتة و    .........................................يندرج  انجاز الورش  املتعلق ب :         

ت تندرج في إطار املنفعة العامة و  التي تهدف الى االستجابة لحاجيات املواطنين من بنيات تحتية وتتوخى انجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤق

 التنمية املستدامة. 

الحكومة رقم   رئيس  ,اإلعداد لسوق  2022يناير    12بتاريخ    2022/03وطبقا لدورية  زيادة على توفير دخل ملدة محددة  البرنامج,  يتوخى هذا   ،

كوينات إعدادية ملزاولة أنشطة  ورش معين مع تعزيز  الشغل وولوج فرص اإلدماج املتاحة  نتيجة اإلقالع االقتصادي ، وذلك من خالل تنظيم ت 

 القدرات و السلوكيات وتنمية روح املواطنة وثقافة العمل خالل مدة إنجاز هذا الورش. 

تم    2022مارس    18واللجنة اإلقليمية إلقليم الرشيدية  املنعقدة بتاريخ    2022مارس    18وتبعا لتوصيات اجتماع اللجنة التقنية املنعقدة بتاريخ  

 تحديد الئحة الخدمات املوجهة لألشخاص واألسر واملجتمع ذات األولوية في املجاالت التالية: 

.  

 تسمية الورش  مكونات الورش 

●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  

 

 

 :األول ش الور
 

الصيانة و املحافظة  

 على البيئة 
 



●  
●  

●   
الثاني الورش  : 

 الدعم التربوي 

●  
●  

الثالث الورش  : 

التنشيط متعدد  

 املجاالت 

●  
●  
●  

الرابع الورش :  

التكوين و تعزيز  

 القدرات 

 

 هدف طلب املشاريع  –  
والتجربة الالزمة إلنجاز الورش …………………… يهدف طلب املشاريع إلى انتقاء جمعية/تعاونية، تتوفر على القدرات                      

 أدناه.    9املادة  ......................................................................................، من طرف لجنة االنتقاء املشار إليها في 

  بارين ومسطرة تقييم العروض.ويحدد دفتر التحمالت هذا شروط وكيفيات تقديم عروض املشاريع من طرف املت      

 
 

 األهداف املنتظرة من الورش موضوع طلب عروض املشاريع– ا
 تتجلى األهداف املنتظرة من إنجاز الورش، موضوع طلب املشاريع، فيما يلي:                 

 شيدية  .......................................................................................الذي يكتس ي منفعة عامة لساكنة اقليم الر  إنجاز الورش  -

 أو الذين يعانون صعوبات خاصة في االدماج،   19-إدماج .......... شخصا من بين الذين فقدوا مورد عيشهم من جراء أزمة كوفيد -

و   - املواطنة   بتنمية روح  الورش وتكوينهم المتالك كفاءات جديدة وتطوير مهارات وسلوكيات مرتبطة السيما  تأطير املستفيدين من 

 ثقافة العمل بهدف إعدادهم لولوج سوق الشغل في إطار فرص للتشغيل مستقبلية.  

 موقع إنجاز الورش   – 

 دفتر التحمالت هذا بجماعة ..................................التابعة إلقليم الرشيدية سيتم إنجاز   الورش موضوع        

 مدة الورش  –    
 شهرا(   12تحدد مدة إنجاز الورش في ............شهرا )اليمكن أن تتجاوز املدة    

 تمويل الورش – 
 يتم تمويل إنجاز الورش على النحو التالي: 

 الدولة لألجور و التغطية االجتماعية )حصة املشغل( و التأمين  ضد حوادث الشغل، تحمل   ●

تحويل منحة التأطير لفائدة الجمعية/التعاونية من طرف مجلس اإلقليم / العمالة بهدف تغطية أجور مؤطري املستفيدين من الورش   ●

 و تحمل الحاجيات املحتملة من املعدات و املواد األولية، 

 اإلشارة من طرف املديرية اإلقليمية لقطاع ........ للتجهيزات واملعدات واملواد األولية.........................التالية:وضع رهن  ●

........................................... 

....................................... 



.......................................... 

 اإلشارة من طرف جماعة ........ للتجهيزات واملعدات و املواد األولية.................................التالية:وضع رهن  ●

........................................ 

.................................... 

................................... 

 ت و املواد األولية من طرف الجمعية/ التعاونية . يتعين تعبئة باقي التجهيزات و املعدا

 معايير الترشيح في طلب املشاريع  –

 تفتح املشاركة في طلب املشاريع هذا في وجه كل جمعية/تعاونية:                              

 تم إحداثها طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛  -

 موضوع الورش ؛تتوفر على تجربة في املجال   -

 تتوفر على القدرة البشرية و املادية الضرورية إلنجاز الورش؛  -

 محدثة سنتان على األقل عند تاريخ طلب املشاريع.  -

 

 ملف الترشيح – 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

 طلب املشاركة في طلب املشاريع مقدم من طرف الجمعية/التعاونية؛ -

 الجمعية/التعاونيةبطاقة تقديم  -

 :ملف إداري يتضمن -

o النظام األساس ي للجمعية/للتعاونية؛ 

o ( األخيرين للجمعية/للتعاونية؛02محاضر االجتماعات املتعلقة بالجمعين العامين ) 

o ( األخيرين للجمعية/للتعاونية؛ 02التقريرين األدبيين ) 

o ( األخيرين للجمعية/للتعاونية؛02التقريرين املاليين ) 

o  شهادة التعريف البنكيRIB  الخاص بالجمعية/التعاونية؛ 

o  الئحة أعضاء مكتب الجمعية / التعاونية؛ 

o  .شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 :( ويحتوي على2ملف تقني )يتم تعبئته وفق امللحق  -

o الشواهد املتعلقة بتجربة الجمعية/التعاونية في املجال موضوع الورش؛ 

o بطاقة تتعلق باملوارد البشرية والتقنية للجمعية/التعاونية؛ 

o .)بطاقة حول الجمعية/التعاونية معبئة باملعلومات الضرورية )رفقته امللحق االول 

o   تعبئة التجهيزات و    –برنامج عمل زمني الذي يجب أن يبرز بالتفصيل مدة كل مرحلة في إنجاز الورش ) تشغيل املؤطرين

 برمجة أنشطة الورش...( كما يجب أن يحدد التواريخ املرتقبة لبدء و إنهاء الورش.  –املواد األولية 
 

 لجنة االنتقاء –     

و               يتم تعيين لجنة لتقييم عروض املشاريع وانتقاء الجمعية/التعاونية املكلفة بتقديم الخدمة /النشاط املوجه لألشخاص                   

 االسر و املجتمع .

 

 معايير تقييم عروض املشاريع بهدف انتقاء الجمعية / التعاونية –    

 معايير التقييم املعتمدة في انتقاء الجمعية/التعاونية محددة كالتالي:               

 فهم دقيق  لالنتظارات اتجاه الورش؛ -



 التعاونية إلنجاز الورش، القدرة التقنية للجمعية/  -

 تجربة  الجمعية/التعاونية في إنجاز أوراش مماثلة، -

 املنهجية املقترحة من طرف الجمعية/ التعاونية إلنجاز الورش،  -

 مقترح الجمعية/ التعاونية لتوظيف منحة التأطير املمنوحة من طرف مجلس إقليم الرشيدية ،  -

 عية/ التعاونية مع جدول إنجاز الورش. مالئمة برنامج العمل الزمني الذي تقترحه الجم -

 

ر   يتم تقييم  عروض املشاريع النتقاء الجمعية/ التعاونية املكلفة بتقديم الخدمة املوجهة لألشخاص و االسر و املجتمع  على أساس املعايي        

 املحددة أعاله و طبقا ملسطرة تنقيط يتم إعدادها لهذا الغرض.

 

 

 

 

 

 الملحقراألول
 

 

 بطاقة حول الجمعية / التعاونية 
 

 معلومات عامة حول الجمعية / التعاونية 
 

 التسمية  

 العنوان  

 تاريخ اإلحداث  

 
رقم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان 

 االجتماعي 

 الهاتف / الفاكس 

 هدف الجمعية / التعاونية  

 االعتراف بالمنفعة العمومية  

 مجاالت ومناطق التدخل  

 رئيس الجمعية/التعاونية  



 أعضاء مكتب الجمعية / التعاونية  

 عدد المنخرطين  

 عدد األجراء الدائمين  

 متوسط الميزانية السنوية للجمعية/التعاونية  

 
األنشطة الرئيسية المنجزة من طرف الجمعية  

 التعاونية  /

  
 

 2الملحقر

 

 نموذج الملف التقني 
 

 التعاونية في إنجاز أوراش مماثلة تجربة الجمعية /   –أوال 
 

انية الورش ز كاءر المت   المالحظات التمويلررمصدر الشر

     

     

     

 
 ثانيا: الموارد المعبأة من طرف الجمعية / التعاونية

 
 2024 –  2021المتوفرة والميزانية المرتقبة برسم سنوات  *الميزانية  ⮳

 

ر   التمويلررمصدر االستثمارر التمويلررمصدر مختلفةرررونفقاترالتسيت 

2021     

2022     

2023     

2024     
 

 تقديمركلروثيقةرذاترفائدة* 

 الموارد البشرية  ⮳
 



 التجربةر عليهاررالمحصلرالشهادات المهنة والنسبرراالسم

    

    

    

 

 األولية(: التجهيزات المتوفرة )تقديم الئحة التجهيزات والمعدات و الموارد  ⮳
- ............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 

 


