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 اإلطار العام .1
بالشراكة بين  املتعلق 2003يونيو  27بتاريخ  الصادر 7/2003ير األول تحت عدد السيد الوز استنادا على منشور 

وما بعد محو األمية األمية  ومشاريع ملح اقتراحطلب ، تعلن الوكالة الوطنية ملحاربة األمية عن الدولة والجمعيات

رخص لها وامل محاربة األمية مجالمة باملجتمع املدني املهتجمعيات لفائدة  2019-2020برسم املوسم القرائي 

 15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376رقم  الجمعياتلظهير الشريف املتعلق بتأسيس بموجب ا

واملرخص لها بموجب  املهتمة بمجال محاربة األميةالتعاونيات القرائية و ( كما تم تعديله وتتميمه1958نوفمبر 

املتعلق  112.12القاض ي بتنفيذ القانون رقم   2014نونبر  21الصادر في  1.14.189رقم  لشريفالظهير ا

 .بالتعاونيات

 المستهدفون .2
 :تتوزع الفئة املستهدفة من املشروع حسب طبيعة برنامج التدخل

 برنامج محو األمية ▪

 .سنة فما فوق  15األميون ذكورا وإناثا املنتمون للفئة العمرية 

 برنامج ما بعد محو األمية ▪

 ؛األول املتحررون من األمية الحاصلون على شهادة التقويم اإلشهادي للمستوى  -

 ؛النهائي الخاص باملستوى األول  ويمأو الناجحون في االمتحان النهائي طبقا للتق -

 أو املنقطعون مبكرا عن الدراسة من ذوي الكفايات القرائية األساسية. -

 المشروعأهداف  .3
 :األميةمحو  لبرنامجبالنسبة  ▪

  األمية.حو ملبرنامج أي  محو األمية للفئة التي لم يسبق لها االستفادة من  -

 :ما بعد محو األمية لبرنامجبالنسبة  ▪

ثقافية( من -ترسيخ وتطوير املكتسبات السابقة للمتحررين الجدد من األمية )كفايات لغوية وسوسيو -

وتشجيع خالل ربطها بانتظارات وحاجيات املستفيدات واملستفيدين لتفادي االرتداد لألمية من جديد 

 ؛التعلم مدى الحياةاملستفيدين على 

 التعلم بالتأهيل وإكسابمن خالل ربط اقتصادي للمتحررين الجدد من األمية -تسهيل اإلدماج السوسيو -

 خلق أنشطة مدرة للدخل. تساعدهم على تطوير أنشطتهم املهنية أو املستفيدين كفايات

 :ــــــــــــ ل البرنامجين فياألولوية تعطى 

 النساء؛ -

 ؛سنة 45و 15أعمارهم ما بين  ةفئة العمرية املتراوحال -
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 .القروي الوسطساكنة  -

 مكونات ملف الترشيح .4
تقديم مشاريع في برنامج واحد أو  حاملة املشروع املرشحةوالتعاونيات القرائية يمكن لجمعيات املجتمع املدني 

في البرنامجين معا من خالل وضع تصور متكامل وفق مواصفات طلب املشاريع املعلن عنه، شريطة أن يقدم كل 

 يتضمن ما يلي: على شكل كتاب مصفوف مشروع في ملف مستقل

I. املشروعاملرشحة حاملة أو التعاونية القرائية  جمعيةلامللف القانوني الكامل ل: 

أو التعاونية القرائية الجمعية من القانون األساس ي موقعة من طرف رئيس مصادق عليها نسخة  -

أو من ينوب عنه )محاربة األمية ضمن األهداف، اإلشارة ملدة صالحية حاملة املشروع  املرشحة

  ؛ املكتب(

أو التعاونية الجمعية  موقعة من طرف رئيسمن محضر الجمع العام األخير مصادق عليها نسخة  -

 عنه؛أو من ينوب  املرشحة حاملة املشروعالقرائية 

أو التعاونية القرائية الجمعية من الئحة أعضاء املكتب موقعة من طرف رئيس مصادق عليها نسخة  -

 ؛أو من ينوب عنه املرشحة حاملة املشروع 

أو التعاونية القرائية الجمعية  موقعان من طرف رئيس آلخر جمع عامالتقريران األدبي واملالي  -

 ؛أو من ينوب عنهاملرشحة حاملة املشروع 

أو  نسخة من وصل اإليداع مصادق عليها )ويقبل الوصل املؤقت في حالة تجديد املكتب أو التأسيس( -

  ؛القرائية شهادة التسجيل املحلي بالنسبة للتعاونيات

أو بأسماء الجمعيات  يضاف التصريح، أو إتحاد التعاونيات االتحاديةللجمعيات بالنسبة  -

من الظهير الشريف املتعلق بتأسيس  14التي تتألف منها )طبقا للفصل القرائية  اتالتعاوني

( كما تم تعديله 1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376الجمعيات رقم 

 ؛ (وتتميمه

، تكتالتالراغبة في تقديم ملفات ترشيحها على شكل القرائية  اتأو التعاونيبالنسبة للجمعيات  -

 : ما يلي يضاف

 جميع يتضمن املشروع في متدخلة أو تعاونية قرائية جمعية بكل القانوني الخاص امللف ❖

 ؛املذكورة أعاله الوثائق

 موقعمعبأ و (  5أو النموذج  4النموذج ( SIMPAنظام باعتماد يتم تحميله  التحمالت دفتر ❖

ورؤساء حاملة املشروع  املرشحةأو التعاونية القرائية الجمعية رئيس  من طرف

 ؛ )الطرفين التزامات يوضح (معها املتدخلة أو التعاونيات القرائية والجمعيات
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و  والجمعيات املشروع حاملة جمعية أو تعاونية القرائية بين موقع بالتزام اإلدالء ❖

 وبين بينها الدعم أشطر عليها لصرف املتفق الصيغة يوضح معها التعاونيات القرائية

 املساهمة في تنفيذ املشروع. األخرى  واألطراف املشروع حاملة

I.  حاملة المشروع المرشحة أو التعاونية القرائية جمعيةللملف طلب الدعم: 

وموقع من طرف رئيس  SIMPAنظام  باعتمادبعد املصادقة عليه يتم تحميله  طلب الدعم والشراكة -

 ؛ (1النموذج من ينوب عنه ) املشروع أوحاملة املرشحة أو التعاونية القرائية جمعية ال

 .شهادة التعريف البنكي األصلية -

II.  حاملة المشروع المرشحةلجمعية لالملف التقني: 

بعد املصادقة  يتم تحميلهاحاملة املشروع  املرشحةأو التعاونية القرائية جمعية البطاقة تقنية حول  -

من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة  ةوموقع SIMPAباعتماد نظام  عليها

 ؛ (2النموذج)املشروع أو من ينوب عنه  

 .2وثائق اإلثبات كما هو مبين في النموذج من نسخ  -

III.  المقترح التقني للمشروعالملف: 

 SIMPAباعتماد نظام  بعد املصادقة عليها يتم تحميلهابطاقة تقنية مفصلة حول املشروع املقترح  -

من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب عنه   ةوموقع

  ؛ (3)النموذج 

  .3وثائق اإلثبات كما هو مبين في النموذج من نسخ  -

  شروط المشاركة .5

 يفتح هذا اإلعالن في وجه هيئات املجتمع املدني التي تتوفر فيها الشروط التالية:

 ؛ظهير الشريف املتعلق بالتعاونياتأو ال للظهير الشريف املؤسس للجمعياتأن تكون خاضعة  .1

أو والجمعيات  حاملة املشروع املرشحةأو التعاونية القرائية الجمعية يكون أحد أعضاء مكتب  أال .2

عضوا التعاونيات  اتحادأو ومكونات الجمعيات االتحادية  املتدخلة بالنسبة للتكتالتالتعاونيات القرائية 

 ضمن أعضاء لجنة االنتقاء؛

في مجال النفوذ الترابي املحدد لها بموجب  حاملة املشروع املرشحةأو التعاونية القرائية  أن تتدخل الجمعية .3

 قانونها األساس ي؛

املشروع صيغة وحيدة للمشاركة في طلب املشاريع حاملة  أن تحدد الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة .4

 )جمعية أو تعاونية قرائية منفردة أو جمعية اتحادية أو اتحاد تعاونيات أو تكتل(؛

 30يتجاوز عدد املستفيدين  وأال على األكثرأفواج  ثالثة ة(يتعدى عدد األفواج املقترحة لكل مكون) أال .5

   في كل فوج؛ مستفيد)ة(
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يتجاوز  وأالعلى األكثر أفواج ستة  االعداد الحرفيلنشاط  )ة(ؤطريتعدى عدد األفواج املقترحة لكل م أال .6

   في كل فوج؛مستفيد)ة(  30عدد املستفيدين 

   ؛كحد أقص ى عشرة أفواج مشرفيتعدى عدد األفواج املقترحة لكل  أال .7

بملف مستوف لجميع الوثائق املطلوبة حاملة املشروع  املرشحةأو التعاونية القرائية أن تتقدم الجمعية  .8

صيغة الب جدول عناوين إيداع امللفات)لمرفق وفقا ل للوكالة ملقر املديرية الجهوية أو املندوبية اإلقليمية

 (.امللفاتخر أجل لوضع آماي  31الجمعة  ويعتبر يوم)داخل اآلجال املحددة  (الورقية

حاملة املشروع  املرشحةأو التعاونية القرائية من طرف الجمعية  قترحملستفيدين املاعدد أن يكون  .9

  لجدول التالي:ا مبين فيا هو مل   االنتقاء مطابقاواملحتسب من طرف لجنة 

 الهيئة املرشحة
 من املستفيدين من العالم القروي 100%  

العالم  مناملستفيدين من  %100أقل من 

 القروي

 ما بعد محو األمية محو األمية ما بعد محو األمية محو األمية

الجمعية أو 

 التعاونية القرائية

  480و 90ما بين 

مستفيد)ة( لكل جمعية 

 أو تعاونية قرائية

 180و  60ما بين 

مستفيد)ة( لكل جمعية 

 أو تعاونية قرائية

 480و  180ما بين 

مستفيد)ة( لكل جمعية 

 أو تعاونية قرائية

 180 و 90ما بين 

مستفيد)ة( لكل جمعية 

 قرائية أو تعاونية 

الجمعية االتحادية 

والجامعات أو 

 التعاونيات اتحاد

 1440و  180ما بين 

مستفيد)ة( لكل 

اتحادية أو  جمعية

على  إتحاد التعاونيات

يتجاوز عدد ال أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

  تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة(180

 600و  120ما بين 

مستفيد)ة( لكل 

اتحادية أو  جمعية

على   إتحاد التعاونيات

يتجاوز عدد ال أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة( 60

 1440و  360ما بين 

مستفيد)ة( لكل 

اتحادية أو  جمعية

على  إتحاد التعاونيات

يتجاوز عدد ال أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

  مستفيد)ة( 180

 600و  180ما بين  

مستفيد)ة( لكل 

اتحادية أو  جمعية

على  إتحاد التعاونيات

يتجاوز عدد ال أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة( 60

 التكتل

 1440 و180ما بين 

 مستفيد)ة( لكل تكتل

يتجاوز عدد ال على أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة(180

 600و  120ما بين 

 مستفيد)ة( لكل تكتل

يتجاوز عدد ال على أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة(60

 1440 و 360ما بين 

 مستفيد)ة( لكل تكتل

يتجاوز عدد ال على أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة( 180

 600 و 180ما بين 

 مستفيد)ة( لكل تكتل

يتجاوز عدد ال على أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة(  60
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عدم  تبو ثفي حالة  أو التعاونية القرائيةالجمعية  الصالحية في رفض ملفتبقى للجنة االنتقاء : ملحوظة

 ا؛جديته

  دعم المشروع .6
االقليمية  االنتقاءمن طرف لجن املنتقاة حامالت املشاريع أو التعاونيات القرائية  يتم دعم مشاريع الجمعيات

ك لتغطية وذل بين الطرفين، التي ستبرم اتفاقيات الشراكةميزانية الوكالة الوطنية ملحاربة األمية وفق بنود  من

 املصاريف املتعلقة بـــ:

 العاملين)ات( في املشروع؛ ينواملكون اتتعويضات املكون -

 تعويضات املشرفات واملشرفين؛  -

 لوازم تعلم املستفيدين؛ -

 ؛والتعبئة والتحسيس(والتنسيق واملواكبة  )التسيير املشروع تدبيرنفقات  -

  .نفقات التقويم واإلشهاد -

في الشطر  30%من الدعم في الشطر األول و  50%كما ستتم املساهمة في دعم املشروع عبر ثالثة أشطر )

 .االتفاقيةحسب بنود  في الشطر الثالث( 20%الثاني و 

 محو األمية، تضاف مصاريف أخرى تتعلق بــ:بالنسبة ملشاريع برنامج ما بعد 

 ومؤطرات اإلعداد الحرفي؛ تعويضات مؤطري  -

 .الحرفي واألنشطة املدرة للدخل باإلعدادالنفقات املرتبطة  -

 تبلغ قيمة الدعم لكل مستفيد)ة( حسب نوع البرنامج: 

 ؛أتم)ت( البرنامج درهما عن كل مستفيد)ة( 350برنامج محو األمية:  -

 .أتم )ت( البرنامج درهم عن كل مستفيد)ة( 500برنامج ما بعد محو األمية:  -

 الشركاءالتزامات  .7
  التزامات الوكالة الوطنية لمحاربة األمية. 1.7

 على املستوى االقليمي؛ محو األميةنشر إعالن طلب مشاريع محو األمية وما بعد  -

 استقبال ملفات الترشيح؛ -

 لجنة االنتقاء وترؤس أشغالها؛عقد  -

أو التعاونية  املعطيات املتعلقة بالجمعية ومراقبة   SIMPAاإلشراف على استعمال نظام املعلومات  -

 ؛القرائية

 ؛املنتقاة حاملة املشروعأو التعاونية القرائية  جمعيةالالشراكة مع التوقيع على اتفاقيات  -
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 ؛والتقارير التركيبيةالتوقيع على شهادات إنجاز الخدمة  -

 توفير الدعائم البيداغوجية )مناهج، دالئل، مصوغات التكوين(؛ -

 ؛الشريكةالتعاونيات القرائية و  تنسيق عملية توزيع الكتب والدالئل على الجمعيات -

 ؛ومواكبة تنفيذ البرنامجاإلداري تتبع ال -

 ؛إلشهادالية التقويم و اإلشراف على عم -

في  20%في الشطر الثاني و  30%من الدعم في الشطر األول و  50%ثالثة أشطر )تمويل املشروع عبر  -

 الشطر الثالث(؛

 ؛SIMPA استعمال نظام املعلومات مختلف الفاعلين علىتقوية قدرات  -

 وتقييم مختلف املراحل. البرنامجتتبع تنفيذ  -

 والتعاونيات القرائيةجمعيات الالتزامات . 3.7

 التحسيس والتعبئة؛القيام بحمالت  -

 ؛ البرنامجلتنفيذ  املؤهلةانتقاء املوارد البشرية  -

 نجاز البرنامج وفق بنود االتفاقية؛إ -

 فور التوصل بها؛ تنفيذ املشروعصرف مستحقات  -

بيان الحصيلة، تقرير املواكبة، تقرير الدورية والبيانات املطلوبة )تقرير االنطالقة،  تقديم التقارير -

حول تنفيذ البرنامج  ....( ، برنامج توقعي لزيارات اإلشراف، حصيلة اإلشرافالجدول الزمني ،املواظبة

 وفق الجدولة والصيغة املحددة في اتفاقية الشراكة التي ستوقع الحقا بين الشركاء؛ 

 القيام بعملية التقويم واإلشهاد؛ -

 .SIMPAاملعلومات استعمال نظام  -

  االنتقاء سطرةم .8

 خالل كل برنامج على حدةمن  النهائي للمستفيدين والعدد املنتقاة أو التعاونيات القرائية الجمعياتتحدد 

 :عتماد على شبكة التنقيط أسفلهاال ذلك بو  أشغال لجنة االنتقاء
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 محو األمية  برنامج ▪

 التنقيط املواصفات
 الوثائق

 اإلثباتية للتنقيط 

مستوى تأهيل وخبرة  .1

 املكلفين باملشروعاملكونين 
 البطاقة ن 30

 ن(10ملستوى الدراس ي )ا

 

                مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين     

 اإلجازة فما فوق   2بكالوريا +  بكالوريا أقل من البكالوريا

 (3البطاقة نموذج )

3 5 7 10 

 ن(10عدد أيام تكوين املكونين )

 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

 بدون تكوين
من يوم إلى 

 أيام 3

 5إلى  4من 

 أيام
 أيام فما فوق 10 أيام 9إلى  6من

1 3 5 8 10 

مجال محاربة التجربة كمكون في 

 ن(10)األمية 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

أقل من 

 سنة

من سنة 

 إلى سنتين

من            

 6إلى  3

 سنوات

إلى  7ن م

سنوات10  

 10أكثر من

 سنوات 

1 3 5 8 10 

 الوسطدرجة استهداف  .2

القروي )نسبة 

املستفيدين املنتمين 

 القروي( للوسط

 البطاقة ن 20

  2 %10أقل من 

 (3البطاقة نموذج )

  5 %25إلى  %10من 

 10 %50% إلى  26من 

  15 %  75% إلى 51من 

  20 %100% إلى 76من 

درجة استهداف الفئة  .3

 سنة  45-15العمرية 
 البطاقة ن 20

  2 %10أقل من 
 (3البطاقة نموذج )

  5 %25إلى  %10من 



 

9 

  10 %50% إلى 26من 

  15 %  75% إلى 51من 

  20 %100% إلى 76من 

أو تجربة الجمعية  .4

 التعاونية القرائية

في مجال  1حاملة املشروع

 محاربة األمية

 البطاقة ن 10

 3 أو يساوي  أقل من 

 سنوات
3  

 (2البطاقة نموذج )

  أقل  3 من أكثر سنوات و

 سنوات  6من 
6 

  سنوات  6أكثر أو يساوي

أقل من   9 أو يساوي  و

 سنوات

9 

  10 سنوات 10أكثر أو يساوي 

القدرات التدبيرية للجمعية  .5

حاملة  أو التعاونية القرائية

املشروع )عدد املشاريع 

املماثلة في مجال محاربة األمية 

 سنوات األخيرة( 5خالل 

 البطاقة )ن( 10

 املنفردة واالتحاديةحاملة للمشروع ال أو التعاونية القرائيةالقدرات التدبيرية للجمعية  :1حالة 

 (2)البطاقة نموذج 

  1 أقل من   مشروع 

  من مشروع إلى

 مشروعين
3 

  5 مشاريع  4إلى  3من 

   8 مشاريع  9إلى  5من 

                                                           
أو التعاونية  املنفردة أو الجمعية االتحادية أو إتحاد التعاونيات أو الجمعية أو التعاونية القرائيةالحاملة للمشروع: الجمعية  التعاونية القرائيةأو لجمعية ا 1  

 الحاملة للمشروع في إطار التكثل. القرائية
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  10 مشاريع 10من  أكثر 

 الحاملة للمشروع في إطار التكتل   أو التعاونية القرائيةالتدبيرية للجمعية  القدرات: 2حالة 

  3 أقل من   مشروع 

  مشروع إلى من

 مشروعين
6 

 3   10 مشاريع فأكثر 

فضاءات التكوين )نسبة  .6

تغطية الفضاءات التي 

تصرح الجمعية أو 

التعاونية القرائية 

 2بإمكانية توفيرها( 

 البطاقة )ن( 10

  1  %25أقل من 

 (3)نموذج البطاقة 

 

  2 %50% إلى 26من 

  5   %75إلى  % 51من 

  10  %100إلى  %76من 

النقطة النهائية املحصل 

 100عليها/
 

  

                                                           
   =توفيرهابإمكانية  املرشحة حاملة املشروع أو التعاونية القرائية لجمعيةصرح افضاءات التي تتغطية النسبة  2

 X 100بشأنهم من طرف الجمعية لتوفير فضاء مناسب لتكوينهم / عدد املستفيدين املقترح( )عدد املستفيدين امللتزم 
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  ما بعد محو األميةبرنامج  ▪

 التنقيط املواصفات
الوثائق اإلثباتية 

 للتنقيط

مستوى تأهيل وخبرة املكونين  .1

 املكلفين باملشروع
 البطاقة ن30

 ن(10ملستوى الدراس ي )ا

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

أقل من 

 كالورياالب
 اإلجازة 2بكالوريا +  بكالوريا

 (3)نموذج البطاقة 

 

3 5 7 10 

 ن(10عدد أيام تكوين املكونين )

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

بدون 

 تكوين

من يوم 

 3إلى 

 أيام

 5إلى  4من 

 أيام

 9إلى  6من

 أيام

أيام 10

 فما فوق 

1 3 5 8 10 

ي مجال ما بعد التجربة كمكون   ف

 ن(10)محو األمية 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

أقل 

من 

 سنة

من سنة 

إلى 

 سنتين

 6إلى  3من  

 سنوات
إلى  7من 

سنوات10  
 10أكثر من

 سنوات 

1 3 5 8 10 

درجة استهداف العالم  .2

القروي )نسبة املستفيدين 

 املنتمين للعالم القروي(

 البطاقة ن 20

  2 %10أقل من 

 (3)نموذج البطاقة 

 

  5 %25إلى  %10من 

 10 %50% إلى  26من 

  15 %  75% إلى 51من 

  20 %100% إلى 76من 

العمرية  استهداف الفئةدرجة  .3

  سنة  15-45
 البطاقة ن 20

  (3)نموذج البطاقة  2 %10أقل من 

   5 %25إلى  %10من 
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  10 %50% إلى 26من 

  15 %  75% إلى 51من 

  20 %100% إلى 76من 

أو التعاونية تجربة الجمعية  .4

 حاملة املشروع القرائية
 البطاقة ن 10

. سنوات الخبرة في مجال ما 1.4

 األميةبعد محو 
 ن 7

 (2)نموذج البطاقة 

 

 1 أقل من سنة 

 3 سنوات 3من سنة إلى 

    5 سنوات 7سنوات إلى  4من 

 8  7 سنوات فما فوق 

أو . عدد الشراكات للجمعية 2.4

حاملة  التعاونية القرائية

املشروع مع الفاعلين 

 (3االقتصاديين املتعاقد معهم )

 ن  3

 1 فما أقل اتفاقية واحدة 

 2 اتفاقيتان 

  3 ثالث اتفاقيات فما أكتر 

أو القدرات التدبيرية للجمعية  .5

حاملة  التعاونية القرائية

املشروع )عدد املشاريع املماثلة 

في مجال ما بعد محو األمية 

 سنوات األخيرة( 5خالل 

 البطاقة )ن( 10

القدرات التدبيرية  :1حالة 

 أو التعاونية القرائيةللجمعية 
 (2)نموذج البطاقة  )ن( 10

                                                           
الحرفي بعد محو األمية مع فاعلين اقتصاديين من أجل االعداد  في برنامج ماحاملة مشروع  املرشحة أو التعاونية القرائية الجمعية اتيقصد بها شراك( 3)

 اقتصادي. -السوسيو للمستفيدين وتأهيلهم لإلدماج
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املنفردة حاملة للمشروع ال

 واالتحادية

  1 أقل من   مشروع 

  3 مشروعينمن مشروع إلى 

  5 مشاريع  4إلى  3من 

   8 مشاريع  9إلى  5من 

  10 مشاريع 10من  أكثر 

التدبيرية  : القدرات2حالة 

 أو التعاونية القرائيةللجمعية 

 حاملة للمشروع في إطار التكتل  ال

 )ن( 10

  3 أقل من   مشروع 

 6 من مشروع إلى مشروعين 

 3   10 مشاريع فأكثر 

فضاءات التكوين )نسبة  .6

تغطية الفضاءات التي تصرح 

 أو التعاونية القرائيةالجمعية 

 4بإمكانية توفيرها( 

 البطاقة )ن( 10

  1  %25أقل من 

 3البطاقة نموذج 
  2 %50% إلى 26من 

  5   %75إلى  % 51من 

  10  %100إلى  %76من 

النقطة النهائية املحصل 

 100عليها/
 

 

 

                                                           
امللتزم بشأنهم من طرف الجمعية  )عدد املستفيدين = توفيرهابإمكانية  أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة املشروع لجمعيةصرح افضاءات التي تتغطية النسبة  4

 X 100( عدد املستفيدين املقترح /فير فضاء مناسب لتكوينهم لتو
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                                                            يتم انتقاء الهيئات، في حدود عدد املستفيدين املستهدف لكل إقليم/عمالة، باعتماد:  ▪

 ؛أعالهالترتيب املحصل عليه بواسطة شبكة التنقيط املدرجة  -

 عدد املستفيدين املقترح من طرف كل هيئة.   -

لكل هيئة منتقاة عدد املستفيدين املقترح من طرفها وذلك في حدود عدد املستفيدين املستهدف الخاص يمنح  ▪

 بكل إقليم/عمالة؛

يمنح للهيئة املنتقاة الحاصلة على أدنى نقطة في سلم التنقيط، فقط العدد املتبقي من عدد املستفيدين  ▪

 .لم يتجاوز العدد املقترح من طرفها العمالة ما/الخاص باإلقليماملستهدف 

 قتضيات عامةم .9

املديرية الجهوية وبمقر  ملحاربة األميةعلى املوقع اإللكتروني للوكالة الوطنية نتائج االنتقاء سيتم اإلعالن عن  -

 ؛املندوبية اإلقليمية للوكالةو 

يتم إرسال  ،SIMPAنظام املعلومات في حساب  علىالتي ال تتوفر املرشحة حامالت املشاريع للهيئات بالنسبة  -

)جدول لمرفق ل وفقاللمسؤول  نيولبريد اإللكترلاإليداع وصل بنسخة من طلب إحداث الحساب مرفقا 

 ؛(SIMPAالعناوين اإللكترونية للمسؤولين عن فتح حساب بالنظام املعلوماتي 

للوكالة الوطنية  املعنية اإلقليمية املندوبيةباملديرية الجهوية أو للمزيد من التوضيحات، يرجى االتصال  -

 .ملحاربة األمية


