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مصغرةدعوة لتقديم مشاريع   

 الخطوط التوجيهية  
 

. 2018 صغيرة مشاريع لتقديم دعوة إطالق عن الجزائر في فرنسا سفارة لدى الثقافي والعمل التعاون مصلحة تعلن

 .الجزائرية و الفرنسية  الجمعيات بين الشراكات كذا و الناشئة الجزائرية للجمعيات أولوية مخصصة
 

 لتقديم مشاريع مصغرة الهدف العام من الدعوة .1
 

هيئات المجتمع المدني الجزائرية و تقوية  قدراتفي تنمية و تقوية  مصغرةيتمثل الهدف العام من الدعوة لتقديم مشاريع 
 .ماذلك بتشجيع التبادالت فيما بينهبين الجمعيات الجزائرية و الفرنسية والروابط 

 .الجمعيات الجزائرية و الفرنسية :المستفيدون المباشرون -

  .أو، جزئيا، في فرنساالجزائر  :ذالتنفي إقليم -

 

 :المستهدفة موضوعاتال .2
 : التالية الموضوعاتأن يعالج إحدى  المصغر، يجب على المشروع ليكون مؤهال لتمويل

في  التمدرسخارج حيز التربوية  ، األنشطة)مرافقة األشخاص في حالة إعاقة ضعيفةللفئات جد حقوق اإلنسان  . أ
ضد النساء، حة التمييز مكاف ن في وضعية صعبة،االجتماعي  لشبا المناطق الحضرية أو الريفية، مكافحة التهميش

 ( للنساء، حماية الطفولة .... واالقتصادي االجتماعياإلدماج 
 البحر األبيض المتوسط( أوداخل منطقة ضفتي بين نيار بين الثقافات) التبادل الشباالحوالتبادالت التضامنية و  . ب
 تعزيز المواطنة ) تعزيز ممارسات المواطنة من خالل أعمال ملموسة( . ج
 التراث، االقتصاد االجتماعي التضامني(ب النهوض ،التنمية المستدامة) حماية البيئة . د
 

 : معايير التأهيل .3
 : الجمعية، يجب على لتمويللتكون مؤهلة  1.3

 . أن تكون في الجزائر أو في فرنسا
 مع تشريع البلد المعني  وضعية مطابقة. أن تكون في 

 المعنية الفئات معا ميدانيقوم بعمل ملموس ت أن.
 تكون على قدرة على تبرير، بمراجع ملموسة، في مجال األنشطة المعنية  أن. 

 

 : المصغر المشروعو على   1.3
 ينفذ في الجزائر أو جزئيا بفرنسا أن.

 )األولوية لها يكون لن المتكررة المشاريع (مبتكرا طابعاحمل ي . أن

 للمستفيدين النشطة مشاركة ال. أن يشمل 
  

 : معايير مالية .4
يمكن أن  وال €35000و€  5000 بين ،دلها بالدينار الجزائرياما يعب ،ستتراوح مساهمة سفارة فرنسا 1.3

 من الميزانية اإلجمالية للمشروع. % 80تتجاوز 
 

 وتبريرها تسجيلهاشريطة إمكانية  المشروع لتنفيذ الالزمة النفقات جميعالمخصصة للمشروع  تشمل التكاليف 1.3
 (، ....فواتيروثائق ثبوتية، )

 والخدمات المستلزمات االستهالكية، والمواد المعدات شراء تكلفة .

 المشروع في بالعمل المكلفين الموظفينتكلفة  .

 . تكلفة سفر و إقامة الموظفين أو المستفيدين من المشروع

 من التكلفة اإلجمالية للمشروع % 30 حدود في عضاءاأل من العينية المساهماتو تطوعيالالعمل  تقييم. 

 للمشروع(من المبلغ اإلجمالي  كحد أقصى % 30) التكاليف اإلدارية للجمعية و شريكها بنسبة  التكاليف غير المباشرة.
 

 تكاليف بناء المرافق و شراء سيارة ليست مؤهلة للدعم.: مالحظة
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 : الدعوة سيرورة .5
 
 منحةملف طلب ال إيداع 5.1
عن طريق مأل الملف المرفق  59سا  23 الساعة على 2018 فيفري 28 األربعاءيوم  يجب تقديم الطلبات قبل .

 (  WORDأدناه )ملف 

ص الجمعيات يخ االدينار الجزائري فيمعلى أساس  في االستمارة ) EXCELتمأل الميزانيات في شكل .

 فيما يخص الجمعيات الفرنسية(  و باليور ،الجزائرية
 

 : الملفات البث في 5.2
 (EXCEL و WORDخذ بعين االعتبار فقط الملفات التي تتوافق مع أهداف الدعوة و المقدمة في شكل)األيتم 

 الملفات التي تصل بعد اآلجال المحددة لن يتم أخذها بعين االعتبار
و عبر النقال  الهاتف عن طريق الهاتف الثابت أو به تصالقابل لالكلف بالمشروع المالشخص  أن يكون يجب
 اإللكتروني، من أجل اإلجابة على مختلف طلبات الشخص المتابع للملف. البريد

 

 : المشاريع نتقاءا 5.1
 : ضوء أربعة معايير على المشاريع و ستقرر نتقاءلجنة اتجتمع 
 متهديمو، مالءمته، أثاره و نوعية المشروع. 
 عمل مرحلية، البعد التشاركي، مقاربات  مالءمة الميزانية وجدول التخطيط، خطة:  الجدوى و المنهجية

 .زمعةالعمل الم
 توزيع الميزانيةشريك، دور و مساهمات كل شروط الشراكة: بين الشركاء المتماثلة مبادالتال ،.... ،. 
 مة العملديمو، المطلوبة /حصل عليهاالتمويالت المشتركة الم ،ملف إداري: المالية و اإلدارية ألوجها 

 
 : يتم ايالء  اهتمام خاص للمشاريع

 أو التي لم تستفد من دعم من قبل سفارة فرنسا.  \و  الجمعيات الجزائرية الناشئة المقدمة من طرف -
 ، السيما منطقة الجنوب معزولة أقاليمالواقعة في  -
 على الصعيد االجتماعي و االقتصادي الهشةالفئات المستهدفة  -
 شراكة بين الجمعيات الفرنسية و الجزائريةلمطورة ال -
 مع الجمعيات األخرى شبكي لعملالمطورة  -
 االجتماعي النوع االعتباراآلخذة بعين  -
 في عملها السلطات المختصةالتي تشمل  -

 
يوم، التي  30لمقدمي الطلبات في غضون  اإللكتروني ثّم عبر البريد، عبر البريد،يجابية اال يتم اإلبالغ عن قرارات اللجنة

  .تلي انعقاد اجتماع اللجنة
 ،على الجمعيات المستفيدة أن تقدم في غضون شهر واحد بعد اإلخطار، يتعين إن كانت المنحة مختلفة عن المبلغ المطلوب

 لميزانية.ل اتحديث
 كل ورغم مشروعكم فإن ،من طرف مصلحة التعاون والعمل الثقافي خالل هذه المدة طلبكم عن جابةاإل عدم حالة في

 .اختياره يتم لم، له نوليه الذي االهتمام

 
 : المصغرة متابعة المشاريع 5.4

بعد نهاية العمل. سيتم تقديم نموذج أشهر 6ال يتجاوز  ظرف، في نهائي على تسليم تقرير مالي و تقنيمقدم الطلب يتعهد 

 مصلحة التعاون والعمل الثقافي.تقرير من قبل 
النموذجية يمكن تحرير الملفات باللغة الفرنسية أو العربية. لن تؤخذ بعين االعتبار سوى الملفات الكاملة المحترمة للخطة 

 والمطابقة للخطوط التوجيهية.
 

 التقديرية والميزانية WORD) بصيغة) تركيبية وبطاقة منحة طلب استمارة:  رقميا الملف إليداع مدعوة المهتمة الجمعيات

 على الرابط التالي: ( EXCELبصيغة)

-associations-aux-destine-Microprojets-a-Appel-l-de-https://dz.ambafrance.org/Lancement
et-algeriennes  

  

https://dz.ambafrance.org/Lancement-de-l-Appel-a-Microprojets-destine-aux-associations-algeriennes-et
https://dz.ambafrance.org/Lancement-de-l-Appel-a-Microprojets-destine-aux-associations-algeriennes-et
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  59سا  23على الساعة  2018فيفري 28 يوم األربعاء  نهائية(:آخر أجل إليداع الملفات )مهلة 

 على العنوان اإللكتروني:( EXCELو الميزانية التقديرية على  WORD)استمارة طلب منحة على  في شكل رقمي

scac-projets.alger-amba@diplomatie.gouv.fr 

 اسم أو االسم المختصر للجمعية ـــــ SCAC/SC/AMP/2018الموضوع: 

 

 

 

 

 

 

 :  امــــــــه

  . فرنسا و الجزائر من قبلالموقعة  3وثيقة إطار الشراكةمكرس في  تعزيز دور المجتمع المدني ـ 
 .المعمول بها 3تمويل الجمعيات يجب أن يتوافق مع التشريعاتـ 

 .أو تفتيش إلجراء أي تقييم أو مراجعةطلب منها تقد  والتيم أي معلومات تتعلق بالمشروع بتقدي ة المستفيدةتتعهد الجمعيـ 

 
 

قانون رقم 06/12 خرالمؤ في 12/01/2012 المتعلق بالجمعيات
1

 

 المادة (23,30) 

FRANCAIS/2012/F2012002.pdf-http://www.joradp.dz/FTP/JO 

محور2-دعم الحكومة تعزيز،الديمقراطية دولة والقانون عصرنة سير عمل اإلدارة
2

 

 جزء 6-المجتمع المدني

21139/#sommaire_4-algerie/presentation-l-et-france-geo/algerie/la-zones-http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays 

 

 : تنبيه

 أو لم يصل في اآلجال المحددة لــــن يؤخذ بعين االعتبار. \ـ كل ملف ناقص و 

 .عدة مرات( أو القيام باإلرسال على  ZIP. ينصح تخفيف إرسالكم ) على شكل  Mo 30ـ  يحتمل عدم وصول المرفقات التي تتجاوز 

 . Googledriveأو  Wetransferـ ال تقبل الروابط 

 ـ ال تتحمل مصلحة التعاون و العمل الثقافي أي مسؤولية اتجاه الملفات التي لن تصل في اآلجال المحددة في هذه الوثيقة.   

mailto:scac-projets.alger-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/algerie/la-france-et-l-algerie/presentation-21139/#sommaire_4
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