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 اململكة املغربية

 
 رئيس احلكومة

Chef de Gouvernement 
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الوظيفي محو األمية طلب اقتراح مشاريع   

 بجهة الرباط سال القنيطرة 

 لفائدة جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات القرائية 
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 اإلطار العام .1
بالشراكة بين   املتعلق  2003يونيو    27بتاريخ    الصادر  2003/ 7ير األول تحت عدد  السيد الوز استنادا على منشور  

وكالة الوطنية لل الجهوية املديرية تعلنوبشراكة مع مجلس جهة الرباط سال القنيطرة ، والجمعياتالدولة 

جمعيات املجتمع   لفائدة  الوظيفياألمية    ومشاريع ملح  اقتراحطلب  عن  بجهة الرباط سال القنيطرة  ملحاربة األمية  

رقم  الجمعياتلظهير الشريف املتعلق بتأسيس رخص لها بموجب اوامل محاربة األمية مجالمة باملدني املهت

التعاونيات القرائية و ( كما تم تعديله وتتميمه1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376

  2014نونبر  21الصادر في  1.14.189رقم  واملرخص لها بموجب الظهير الشريف املهتمة بمجال محاربة األمية

 .املتعلق بالتعاونيات 112.12القاض ي بتنفيذ القانون رقم 

أو عبر بوابة   www.anlca.ma شاريع من املوقع اإللكتروني للوكالة امل اقتراحيمكن تحميل اإلعالن عن طلب 

 www.charaka.association.maالشراكة 

 

 المستهدفون .2

 موزعةبجهة الرباط سال القنيطرة  )ة(مستفيد 3000 محو األمية الوظيفية لفائدة البرنامجيستهدف هذا 

  التالي:ك القطاعات العماالت واألقاليم و على 

الصناعة   الفالحة /األقاليم  العماالت 
 التقليدية 

 المجموع  الصيد البحري 

 250 100 150 - الرباط 

 400 100 200 100 سال

 350 100 150 100 تمارة الصخيرات 

 900 500 150 250 القنيطرة 

 400 - 150 250 الخميسات 

 350 - 100 250 سيدي سليمان 

 350 - 100 250 سيدي قاسم 

 3000 800 1000 1200   المجموع الجهوي

 

طلبات حسب    الجهة والقطاعات  وعماالت أقاليموتبقى الصالحية للجنة االنتقاء لتعديل توزيع عدد املستفيدين بين  

  العام. املتوصل بها مع احترام املجموع الدعم

 المشروع أهداف  .3
 :اكتساب من واملستفيديناملستفيدات يهدف هذا البرنامج إلى تمكين 

التي يتم تطويرها بفضل مواد تربوية مالئمة  (والحسابوالكتابة القراءة ) :املهارات األساسية ▪

 واملستفيدات؛املستفيدين  وحاجيات النتظارات وربطها باالستجابةلخاصية القطاع 

http://www.anlca.ma/
http://www.charaka.association.ma/
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واملجتمع اآلخرين في إطار األسرة  والعيش معمهارات التنمية الشخصية  :املهارات الحياتية ▪

 .البيئة وحقوق اإلنسان ومهارات احترامالعمل،  ومكان

قطاع )الكفاءات التي تؤهل ملمارسة عدة مهن وكفاءات أكثر كل املناسبة ل الكفايات املهنية: ▪

 دقة وضرورية ملمارسة مهن واعدة(.

 

 : ساعة 480بغالف زمني مدته  مستويينعلى  ويشتمل برنامج التكوين
 يتناول هذا املستوى، املهارات األساسية والحياتية للمستفيدين؛ ساعة،  300املستوى األول:  -

 ساعة منها:  180املستوى الثاني:  -

 تتعلق بالكفاءات املهنية واملعارف املرتبطة بمزاولة الحرفة؛ ساعة150 ▪

 تخصص لبرمجة حصص التربية املالية.  ساعة 30 ▪

 

 مكونات ملف الترشيح .4
من خالل وضع تصور متكامل وفق   املشروعيمكن لجمعيات املجتمع املدني والتعاونيات القرائية املرشحة تقديم  

 يتضمن ما يلي:  على شكل كتاب مصفوفملف  شروع في  املمواصفات طلب املشاريع املعلن عنه، شريطة أن يقدم  

I.  القرائية املرشحة حاملة املشروع:امللف القانوني الكامل للجمعية أو التعاونية 

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

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

  (؛املكتب

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

 عنه؛القرائية املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب 

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

 عنه؛املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب 

املالي آلخر جمع عام موقعان من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية التقريران األدبي و  -

 ؛املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب عنه

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

 القرائية؛  شهادة التسجيل املحلي بالنسبة للتعاونيات

I. دعم للجمعية أو التعاونية القرائية المرشحة:ملف طلب ال 

وموقع من طرف رئيس   SIMPAباعتماد نظام يتم تحميله بعد املصادقة عليه    طلب الدعم والشراكة -

 (؛1الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة أو من ينوب عنه )النموذج 
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 شهادة التعريف البنكي األصلية. -

II.  حاملة المشروع: المرشحةالملف التقني للجمعية 

يتم تحميلها بعد املصادقة حاملة املشروع   املرشحةبطاقة تقنية حول الجمعية أو التعاونية القرائية   -

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

 (؛2عنه )النموذجينوب 

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

III. :الملف التقني للمشروع المقترح 

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

 (؛ 3النموذج عنه )من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة أو من ينوب  ةوموقع

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

  شروط المشاركة .5

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

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

 عضوا ضمن أعضاء لجنة االنتقاء؛ املرشحةأو التعاونية القرائية الجمعية يكون أحد أعضاء مكتب  الأ .2

في مجال النفوذ الترابي املحدد لها بموجب قانونها  رشحةتالجمعية أو التعاونية القرائية امل تتدخلأن  .3

 ؛األساس ي

     يتجاوز عدد املستفيدين  الوأ على األكثرأفواج  ثالثة ة(يتعدى عدد األفواج املقترحة لكل مكون) الأ .4

  في كل فوج؛ )ة(مستفيد 30

 ؛)ة(مستفيد 90 أو تعاونية قرائية جمعية لكلاملقترح العدد  ز يتجاو  الأ .5

 ؛واحد فقط بملف ترشيحأن تتقدم الجمعية أو التعاونية القرائية  .6

املديرية  إلىبملف مستوف لجميع الوثائق املطلوبة  أن تتقدم الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة .7

بملحقة الوكالة الوطنية ملحاربة األمية، زنقة مبارك البكاي، القبيبات للوكالة املتواجدة  الجهوية

داخل اآلجال   .الخطاب بالرباط  إبن  عمر شارع    8974صندوق البريد رقم    املالقي( أو بالرباط )قرب ثانوية  

 (.آخر أجل لوضع امللفات 2019دجنبر  16اإلثنين ويعتبر يوم )املحددة 

 

 

 

عدم  تبو ثفي حالة  أو التعاونية القرائيةتبقى للجنة االنتقاء الصالحية في رفض ملف الجمعية : ملحوظة

 .جديتها
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  دعم المشروع .6
وفق بنود االتفاقيات التي  االنتقاء ةمن طرف لجناملنتقاة أو التعاونيات القرائية  يتم دعم مشاريع الجمعيات

 ك لتغطية املصاريف املتعلقة بـــ:وذلالوكالة الوطنية ملحاربة األمية األخيرة و هذه في هذا اإلطار بين  ستبرم

 املشروع؛العاملين)ات( في  ينواملكون اتتعويضات املكون -

 تعويضات املشرفات واملشرفين؛  -

 لوازم تعلم املستفيدين؛ -

 املكونين؛تكوين  -

 ؛والتعبئة والتحسيس(والتنسيق واملواكبة  )التسيير املشروع تدبيرنفقات  -

  .نفقات التقويم واإلشهاد -

 الثانيفي الشطر    30%من الدعم في الشطر األول و    50%)  ثالث أشطركما ستتم املساهمة في دعم املشروع عبر  

 .االتفاقيةحسب بنود  (خالل الشطر الثالث %20و

 درهم عن كل مستفيد)ة( أتم )ت( البرنامج. 1000تبلغ قيمة الدعم  -

 والتأطير. تمويل شراء األجهزة واآلالت والعتاد املعلوماتي، بل يقتصر على الجانب املرتبط بالتكوينالال يشمل   ملحوظة:

 

  االنتقاء سطرةم .7

ذلك و  أشغال لجنة االنتقاء خالل للمستفيدينالنهائي  والعدد املنتقاة أو التعاونيات القرائية تحدد الجمعيات

 :عتماد على شبكة التنقيط أسفلهاال ب

 التنقيط املواصفات

الوثائق 

اإلثباتية 

 للتنقيط

مستوى تأهيل وخبرة املكونين  .1

 املكلفين باملشروع
 البطاقة ن35

 ن( 11ملستوى الدراس ي )ا

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

 بكالوريا كالورياأقل من الب
بكالوريا + 

2 
 اإلجازة

نموذج البطاقة 

(3) 

 

4 6 8 11 

 ن(12عدد أيام تكوين املكونين )

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

بدون 

 تكوين

من يوم 

  3إلى 

 أيام

  5إلى  4من 

 أيام

إلى   6من

 أيام 9

أيام فما 10

 فوق 
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 12 10 7 5 3 عدد املكونين                     

ي مجال محو التجربة كمكون   ف

 ن( 12)األمية 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

أقل من 

 سنة
من سنة 

 إلى سنتين
 6إلى  3من 

 سنوات
إلى  7من 

سنوات10  
 10أكثر من

 سنوات 

3 5 7 10 12 

مكوني مستوى تأهيل وخبرة  .2

 املكونين املكلفين باملشروع
 البطاقة  ن20

ملكون املكونين ملستوى الدراس ي ا

 ن( 8)

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

أقل من 

 اإلجازة
 الدكتوراه املاستر  اإلجازة

نموذج البطاقة 

(3) 
 

2 5 6 8 

 ن( 6املكونين )مكون عدد أيام تكوين 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

بدون 

 تكوين

من يوم 

 أيام 3إلى 
 أيام 5إلى  4من 

 9إلى  6من

 أيام

أيام 10

 فما فوق 

1 3 4 5 6 

مجال محو  املكونين فيكمكون تجربة 

 ن(6)األمية 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

أقل 

من 

 سنة

من سنة 

 إلى سنتين
 سنوات 6إلى  3من 

إلى  7من 

 سنوات10

 10أكثر من

 سنوات

1 3 4 5 6 

أو التعاونية  تجربة الجمعية  .3

   القرائية
 البطاقة ن 15

الخبرة في مجال محو  . سنوات 1.3

 األمية
 ن 10

 (2) نموذج البطاقة 

 

  2 أقل من سنة 

  5 سنوات  3من سنة إلى 

    8 سنوات   7سنوات إلى  4من 

 8  10 سنوات فما فوق 
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أو  . عدد الشراكات للجمعية 2.3

مع الفاعلين   التعاونية القرائية

 (1االقتصاديين املتعاقد معهم ) 

 ن   5

 1 فما أقل   اتفاقية واحدة 

  3 اتفاقيتان 

   5 ثالث اتفاقيات فما أكتر 

أو  القدرات التدبيرية للجمعية   .4

)عدد املشاريع  التعاونية القرائية

املماثلة في مجال محو األمية  

 سنوات األخيرة(   5خالل 

 البطاقة )ن( 15

أو  القدرات التدبيرية للجمعية  

   التعاونية القرائية
 )ن( 15

 (2) نموذج البطاقة 

   3 أقل من   مشروع 

  6 من مشروع إلى مشروعين 

  9 مشاريع   4إلى  3من 

   12 مشاريع  9إلى  5من 

  15 مشاريع  10من  أكثر 

فضاءات التكوين )نسبة تغطية  .5

الفضاءات التي تصرح الجمعية 

بإمكانية   أو التعاونية القرائية

 2توفيرها( 

 البطاقة )ن( 15

  2   %25أقل من 

البطاقة نموذج 

 (3) 

  4 %50% إلى 26من 

  10    %75إلى  % 51من 

  15  %100إلى  %76من 

 
  جميع برامج محو االميةفي  املرشحة أو التعاونية القرائية الجمعية اتيقصد بها شراك ( 1)
فير فضاء  امللتزم بشأنهم من طرف الجمعية لتو )عدد املستفيدين = توفيرهابإمكانية أو التعاونية القرائية املرشحة  لجمعيةصرح افضاءات التي ت تغطية النسبة  2

 X  100( عدد املستفيدين املقترح /مناسب لتكوينهم 
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   100النقطة النهائية املحصل عليها/

 

 .حسب الترتيب باعتماد النقطة النهائية وفي حدود العدد املستهدف اإلجمالي الهيئاتيتم انتقاء  ▪

 على:باالعتماد  الهيئاتيتم انتقاء  نقطة النهائيةالفي حالة التساوي في 

 (؛تأهيل وخبرة املكونين املكلفين باملشروع مستوى  .1)نقطة املعيار األول في شبكة التنقيط  

في  الثانيباالعتماد على نقطة املعيار  الهيئاتيتم انتقاء املعيار األول حالة التساوي في نقطة  

 (؛املكونين املكلفين باملشروعمكوني مستوى تأهيل وخبرة  .2)شبكة التنقيط 

في  الثالثاملعيار  باالعتماد على نقطة الهيئاتيتم انتقاء  الثانيفي حالة التساوي في نقطة املعيار  

 ؛(أو التعاونية القرائيةتجربة الجمعية  .3)شبكة التنقيط 

في  الرابعاملعيار  باالعتماد على نقطة الهيئاتيتم انتقاء  الثالثفي حالة التساوي في نقطة املعيار  

 أو التعاونية القرائية(؛ القدرات التدبيرية للجمعية .4)شبكة التنقيط 

في  الخامس رنقطة املعياباالعتماد على  الهيئاتيتم انتقاء  الرابعفي حالة التساوي في نقطة املعيار  

 ؛(فضاءات التكوين 5 )شبكة التنقيط 

في حدود العدد اإلجمالي  الهيئاتفي حالة التساوي النهائي تبقى للجنة االنتقاء الصالحية في اختيار 

 املستهدف

 قتضيات عامةم .8
 أعاله في مكونات امللف يعتبر الغيا؛ ط املشار إليها ي الشرو فكل ملف ال يستو -

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

 ؛اإلقليمية للوكالة اتواملندوبي

، يتم إرسال SIMPAبالنسبة للهيئات املرشحة حامالت املشاريع التي ال تتوفر على حساب في نظام املعلومات  -

املديرية الجهوية أو بللمسؤول  طلب إحداث الحساب مرفقا بنسخة من وصل اإليداع للبريد اإللكتروني

 ؛املندوبيات اإلقليمية املعنية

للوكالة الوطنية  املعنية باملديرية الجهوية أو املندوبية اإلقليميةللمزيد من التوضيحات، يرجى االتصال  -

 .ملحاربة األمية

 


