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  2022 المتوسطالبحر األبيض  شباب متضامن في
 

 

 ألصحاب المشاريع المالي لدعـمطريقة االستفادة من ا
 

 عناصر الملف

  يجب ملء الوثائق التالية:
   Word  في صيغة الدعـم. ملف طلب 1

واإلطار المنطقي  قديريةالت يزانيةالمة واليالم قوائمال )وثيقة بصيغة إكسل تتضمن ثالث صفحات للملء: الدعـمحق طلب . مل2

 للمشروع(
  من اإلجباري ملء الوثيقتين وإرفاقهما بملفك. . الذي قمت بتحميله للتو.zipالوثائق المذكورة أعاله متوفرة في الملف المضغوط 

 
 وثائق الملف اإلداري المتوجب تقديمها:

 لدى السلطات المختصة ألساسينظام اال داعإي رسمي أو وصلالرسمي أو االعتماد ال رائدالنشر في ال •
 أعضاء الهيئة المديرة الحالية محضر تعيين •
 عامة( لسةللسنة الماضية )أو/ومحضر آخر ج الموافق األدبي تقريرال •
  المالية الخاصة بالمنظمة للسنة الماضية موازنةوال تقرير المالي يعني بيان الدخل الماليال •
مشاركته في  اأو الفرنسي أو األوروبي يؤكد فيهسي أو المغربي الشريك التونن ع ةصادر ةمراسليم عند االقتضاء، ينبغي تقد •

 المشروع
اسم  )مثال: ثم ضع لها اسما يعبر عن محتواها بدقة PDF رجاًء امسح ضوئيا كل وثيقة من وثائق الملف اإلداري وحّولها إلى صيغة

 (.المنظمة الشريكالحسابات، اسم  المنظمة شاط، اسمالمنظمة جريدة رسمية، اسم المنظمة تقرير الن
 

 الملفات غير المكتملة أو الملفات التي تصل بعد انتهاء األجل المحدد الستالمها. لن تدرس

 

 إرسال الملفات بالبريد اإللكتروني 
 في تونس:

 ماي :25 الترشحآخر أجل الستالم ملفات 
   التصال بممثل مؤسسة فرنسا:ل 

 (ATUGEلفرنسية )عليا ارس الالمدايجي نسية لخرالجمعية التو
fdf.med.tunisie@gmail.com 

 .عنوان بريد إلكتروني باسم جمعيتهممن اإلجباري أن يكون ألصحاب المشاريع و يجب أن تجرى كافة المراسالت بالبريد اإللكتروني
 

دون إدخال أي تغييرات شكلية على  اسلة اإللكترونيةبالمر الدعـمب ق ملف طليجب إرفا :يناإللكتروبالبريد عند إرسال الملفات 

. )وثيقة واحدة لكل ملحق ممسوح ضوئيا مع تحديدها بوضوح عن طريق pdfباإلضافة إلى المالحق الممسوحة ضوئيا بصيغة  الملف

ل كافة الوثائق لرجاء القيام بعدة مراسالت إلرساميجا بايت، ا 4 يةوناإللكترعندما يتجاوز حجم المراسلة  تسميتها كما هو مبين أعاله(.

 لخفض حجم الملفات. ZIPأو استخدام صيغة الملفات المضغوطة 

 

 
 الدعـململء ملف طلب  إرشادات

 ثالثة أقسام: الدعـميتضمن ملف طلب • 

 االستمارة التعريفية .1
 وصف المنظمة  .2
 وصف المشروع.  .3

لبات، يجب االستعانة بالملف النموذجي المتوفر على الموقع اإللكتروني لمؤسسة لتقديم الط لؤها بخط اليد.م ميت يبات التال تُقبل الطل 

الرجاء عدم تغيير صيغة هذه الملفات، وعدم إضافة أو حذف أي قسم منها، نظرا لمعالجة الملفات عن طريق الحاسوب،  فرنسا.

   رض.غلهذا الوالكتابة فقط في المساحات المخصصة 
 الفرنسية والعربية.هذا الملف متوفر باللغتين 

 

mailto:fdf.med.tunisie@gmail.com
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 " Annexe au DDS_03" الدعـم إرشادات لملء ملحق طلب
  " ضمن الملف المتوجب تحميله. Annexe au DDS_03تُقدّم وثيقة إكسل المسماة "

  وهي تتكّون من ثالث صفحات منفصلة نطلب منكم مألها:
 

 مةالبيانات المالية للمنظ• 

  الجارية(. المتوقعةالميزانية ومات المالية العامة لمنّظمتكم )البيانات المالية السابقة ور هنا بتقديم المعلماأللق يتع

ويتم تقديم هذه البيانات  (.2021)ويجب أن تذكر فيها كافة النواتج )اإليرادات( واألعباء )المصاريف( المسجلة في السنة الماضية 

  يوافق رصيد بيان الدخل الفائض أو الخسارة المسجلة خالل السنة. .(.ريات، موارد بشرية..تر، مش، إيجاحسب طبيعتها )ضرائب

( الذي يبين بدوره األعباء )= 2022ةللسنة الجارية )العمود المخصص لسن المتوقعةالميزانية  ويجب أن يتضمن نفس الجدول

 التي تتيح تغطية هذه األعباء. نواتج )= الموارد(الذلك، ة مع ازالمصاريف( السنوية الضرورية لنشاط الجمعية، وبالموا

 
 ينبغي إدراج أسطر كاملة لتفادي إزاحة الجدول من موضعه. يمكنك إدراج أسطر إضافية في عمود "النواتج" التابع لبيان الدخل.

  الموجودة والتحقق من المجاميع. المعادالتالرجاء عدم حذف 
 

 :عللمشرو تقديريةالميزانية الت• 

 

 شروع، يجب أن تذكر فقط المصاريف )األعباء( واإليرادات )النواتج( الضرورية لتنفيذ المشروع.لنسبة لميزانية الماب

 
 .وليس من الضروري اإلشارة إليه بعملتك،الملف المقترح  م صياغةت

 .باليورو تلقائيًاZ) إلى O منعمدة )األ نمسيتم ملء الجزء األي (Mإلى A يجب إكمال الجزء األيسر من الجدول فقط )األعمدة من
  .نشكرك على عدم مسح الصيغ المعبأة مسبقًا في الخاليا الزرقاء

 

 "برمجةقسم "النفقات الم
  يتم حساب كل نفقة بالطريقة التالية:

لبذور ، ا شراء درب ،ملف الالزمة لتنفيذ المشروع )أمثلة: النقل ، راتب ايراف ، أي نوع المصيرا: اذكر هنا وصف المص Bالعمود

 (.إلخ

 تتردد في إضافة أو إزالة الخطوط وحذف األمثلة التي تم ملؤها مسبقًا.ال 
 

نوع الوحدة: حدد هنا نوع الوحدة التي تحسب منها التكلفة المقدرة للنفقات )أمثلة: الشهر ، الرحلة ، اليوم ، الكيلوجرام من  -C العمود 

 البذور ، إلخ.(
 

 ضروريةالعدد الوحدات  هنا وضح :توحدالاعدد  -Dالعمود 

 
 )التكلفة بالساعة، سعر شراء تجهيزات...( تكلفة الوحدة: اذكر هنا تكلفة الوحدة الواحدة -Eالعمود 

 
 

ا ميتكلفة المشروع: يتعلق األمر بالتكلفة اإلجمالية التي تنتج عن الضرب التلقائي لعدد الوحدات في تكلفة الوحدة المبينة فF- العمود 

  .سبق

  .لجدول لتوضيح الميزانية بالتفصيلك إضافة أسطر في اكنيم

 الرجاء أيضا مراعاة اتساق المبالغ والتحقق من المجاميع )مجموع األعباء = مجموع النواتج(.
 

ق قية تحلفترالتخطيط  اإلمكان،قدر  هنا،نطلب منكم  المشروع؛: هذا هو التفصيل حسب السنة لمصروفات وموارد H-I-Jاألعمدة 

يمكن توزيع  ،2022ى الموارد الالزمة( حسب مدة مشروعكم. بقدر ما سيتم إبالغك بقرار التمويل في أكتوبر )والحصول علفقات الن

 النفقات على النحو التالي:
 

 .3202 نفياج1فقط إذا بدأ مشروعك في  3202 أو 2022أكثر من  :( شهًرا 12بالنسبة للمشاريع األولية )بحد أقصى  -

إذا بدأ مشروعك في  2024و 2023  ، أو فقط  2024و 2023و  2022خالل  :( شهًرا 24إلى  12)من  عزيزأجل الت نمريع لمشا -

 .3202 جانفي 1

 .سنوات 3تلقائيًا مجموع النفقات المتوقعة على مدى  K يحسب العمود

 L يجب أن تكون النتيجة في العمود ؛F لعمودفي ا الموضحواإلجمالي تلقائيًا إذا كان هناك فرق بين هذا اإلجمالي  L يخبرك العمود
أو في تفصيل هذه النفقات  E و D فهذا يعني أن حساباتك تحتاج إلى المراجعة )في الميزانية اإلجمالية في العمودين وإال، نظريًا؛صفًرا 

 .(حسب السنة

 .ضافتهالتي ترغب في إمحجوز لك لإلشارة إلى التعليقات أو التفاصيل ا M العمود
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 .وال تحتاج إلى ملئها : تعرض التحويل التلقائي لميزانيتك إلى اليوروZإلى  Oن مدة معاأل

 
)لخمسة وعشرون ألف وستمائة وخمسون(  25650)أللف( أو  1000 الرجاء كتابة المبالغ بالعملة المحلية حسب الشكل التالي: مثال:

لة، وال تترك فراغات بين األرقام، وتذكر أن تضع المبالغ كاملة اصف والة، نقطعملة المحلية، وال ال تضع أي رمز خاص بال .رادين

 بالدينار األقرب )ال تتضمن أعشار أو مئات أعشار الدينار(.
 

 "قسم "خطة تمويل المشروع

 مويل تنفيذه.للمشروع: الطريقة التي تعتقد أنه يمكنك من خاللها ت تقديريةيتعلق هذا الجزء بالموارد ال

 

 :بينوارد لمهذه ام تقسييتم 

  .٪80والذي ال يمكن أن يتجاوز  مؤسسة فرنسا خطة التمويل تشمل التمويل المطلوب من :مؤسسة فرنسا الدعم المطلوب من .1

 .التمويل المشترك .2

مما يلي المثال،على سبيل  المشترك،يمكن أن يتكون التمويل  : 
في إطار المشروع مبيعات المنتجات :النشاط موارد  -  

األموال الخاصة التي تقدمها الجمعية لتمويل المشروع ، ومشاركة المستخدمين ،  :( الخاصة )أو "التمويل الذاتي" الجمعيةموارد  -

 .ومبيعات السلع أو الخدمات ، والمساهمات ، والتبرعات الفردية ، إلخ
خدمات وأوقات العمل التطوعي ، إلخلبالمعدات والسلع وا نًا ، والتبرعات: توفير األماكن مجا المساهمات العينية - . 

 المنح األخرى المطلوبة أو الممنوحة بالفعل من قبل مانحين آخرين. -

 

نشكرك على تحديد حالة هذه  .أخرى طلبت أيًضا منًحا إنو (،)= مكتسبة تلقيها منيمكن أن تكون موارد لديك بالفعل أو أنك متأكد 

 تقاطع في العمود المقابل. ة"مكتسبة"( مع عالم موارد )"مطلوبة" /ال
 

: وهذا يعني أن الميزانية المقدمة يجب أن تتضمن نسبة %20مؤسسة فرنسا أن تحصل المشاريع على تمويل مشترك بنسبة  تشترطو

 .امؤسسة فرنس تغطيها المنحة المطلوبة منشترك وليس مجرد تفاصيل النفقات التي من التمويل الم % المطلوبة20

 

 ي للمشروعاإلطار المنطق• 

 .الدعـمالرجاء ملء كافة األعمدة وإعادة ذكر األهداف واألنشطة المبينة في القسم "وصف المشروع" التابع لملف طلب 

 .العتبار قبل الحفظ النهائي للوثيقةكد أن كافة معلوماتك قد أُخذت بعين ايمكن إدراج أسطر إضافية وفي هذه الحالة تأ

 
 ج التي تعتقد أنك ستحققها عند انتهاء المشروع.: وهي النتائلمتوقعةالنتائج ا

ثال ذلك وهي العناصر الكمية أو النوعية التي يمكن من خاللها الحكم على النتائج وما إذا تحققت أو قاربت التوقعات )وم المؤشرات

ارنة بالرجال، المعدل، النسبة بة مشاركة النساء مق، النوع، القدرة على القيام بشيء ما، العمر، نسبعض المؤشرات دون حصر: العدد

  المئوية لألشخاص المستفيدين من الدورات التكوينية...(.

ومات، ن حصر: قائمة الحضور، دفتر نقل المعلوهي الوسائل المستخدمة لجمع المعلومات الخاصة بكل مؤشر )ومثال ذلك دو األدوات

 .م البعدي/القبلي...(االستبيانات، مقابالت مع األشخاص، التقيي
 

 

 اختيار المشاريع إجراءات
 

 . بداية جوان االختيار األوليتخضع المشاريع لعملية 
 .2022نجوا 22و 21يومي  يومين،، ستستفيد من تدريب لمدة مشروعك في حالة قبول

اإلمكان  في حدود قررهذا الم مفّوض من قبل مؤسسة فرنسا، وينتقل قرريشرف على إنجازه م ،للمشروعإلى تقييم معمق  ثم ستخضع

من الضروري أن يكون ممكنا االتصال بالشخص المكلف بالمشروع على  ن المشروع لاللتقاء بالمنظمة التي تعتزم تنفيذه.إلى مكا

 قررمشروع أو رئيس المنظمة...( بالبريد اإللكتروني أو الهاتف، لإلجابة عن مختلف أسئلة وطلبات المالمستوى المنظمة )مدير 

 المكلف بالملف.

 
 النهائي للملفات.   راالختيامن الملفات، تخضع هذه األخيرة للدراسة من قبل لجنة مكلفة بد مرحلة التحقق عوب

 ال يُقدم أي رد هاتفيا.و .فقط بريد إلكترونيالنهائي للملفات بال االختيارو االختيار األولييتم إبالغ نتائج 
 

  :2202الجدول الزمني لسنة 

 2022 ماي 25 ح:شل إليداع ملفات الترآخر أج  

  جوان بداية في االختيار األوليعملية 
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  لفائدة الجمعيات المختارة من أجل تأطيرها أثناء عملية التغيير 2022نجوا 22و 21يومي  يومين،تدريب لمدة 

   سبتمبر اواخرو جويليةدراسة الملف بين 
  أكتوبرواالنتقاء النهائي في  

 
 أكتوبر.في  لجنةلئي بعد االجتماع النها تصدر كافة النتائج

 

 

 
 االختيارمعايير 

 
  من الناحية اإلدارية: قبول الملفات

 ا بكافة الوثائق المطلوبة.يكون مملوًءا على النحو الواجب ومرفقيجب تسليم الملف كامالً وفي اآلجال المحددة وأن 

 :المتقدمينأهلية 
 المشاريع. تقديمل في العرض الخاص بالدعوة مفصلة تجدونها

 
 لية المشاريع:أه

 المشاريع. لتقديم وةفي العرض الخاص بالدع مفصلة تجدونها
 

 نفقات:ال أهلية

 .غير أنها ال يمكن أن تقتصر فقط على مصاريف التجهيزات ،كافة المصاريف الالزمة لتنفيذ المشروع •

 ؛ ة، فواتير...(المصاريف الممكن التعامل معها محاسبيا وتبريرها )وثائق إثباتي •

للموظفين أو المستفيدين )البدل اليومي( ليف السفر واإلقامة ات والخدمات وتكاالستهالكية واإلمدادكاليف شراء المعدات والمواد ات •

 المرتبطين بالمشروع ؛

 .تكاليف الموظفين المعينين للمشروع •

، يجب أن رأكث ود مشروع مشترك بين هيكلين أولمحتمل(. في حالة وجالتكاليف غير المباشرة )التكاليف اإلدارية للجمعية وشريكها ا• 

 مة جميع نفقات جميع أصحاب المصلحة في المشروع.الميزانية المقدتوضح 
 

 أهلية الشركاء:
 يجب أن يكون الشريك مقيًما في تونس أو الجزائر أو المغرب أو فرنسا أو في إحدى دول االتحاد األوروبي.• 
 ؛إلخ( مجمع ،مؤسسة جمعية،هادف للربح ) غير معنوي شخصلشريك يجب أن يكون ا• 
 شريًكا المتدخل ال تكفي العتبار نشاطتمويل ال :األنشطةو / أو تنفيذ  إعدادالشركاء في يشارك • 
  

 
 :الجمعياتالقبول والتعاقد مع 

 

توقيع على وثيقة التزام ريع المختارة إلى اليُدعى أصحاب المشاسمؤسسة فرنسا،  من قبل ممنوحإلضفاء الطابع الرسمي على الدعم 

روع إزاء مؤسسة فرنسا )احترام االستحقاقات، رفع التقارير، وواجبات صاحب المش دعمالب التمتعروط تنصُّ بصورة صريحة على ش

  االتصال، التقييم وما إلى ذلك...(.

 
  .متتابعةة أمجزشروع عن طريق مبالغ إلى صاحب الم دفع الدعميُ ومباشرة بعد التوقيع على وثيقة االلتزام، 

 
 التالية:عموما بالطريقة  الدعميتم دفع 

 بمجرد التوقيع على وثيقة االلتزام، دعمال% من 50الذي يمثل  القسط األولع يُدف -

 بعد المصادقة على التقرير المرحلي المرفوع بالصيغة المطلوبة، دعمال% من 40الذي يمثل  القسط الثانييُدفع  -

ً بشهادات شخصية  لتقرير، بعد المصادقة على امشروعد انتهاء ي عنيُدفع الرصيد المتبق - النهائي المرفوع بالصيغة المطلوبة، ُمرفقا

 من المستفيدين والفاعلين في المشروع وصوٍر متاحة لالستخدام )غير خاضعة لحقوق الملكية(.

 
في لمقرر على دراسة الملف حسب الجدول الزمني افة وني إلى الجهة المشريلتزم صاحب الطلب بإرسال تقرير مرحلي بالبريد اإللكتر

 .  بالصيغة المطلوبةيتم إعداد هذا التقرير و وثيقة االلتزام، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر بعد اإلشعار بمنح التمويل.
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 .المطلوبةفقا للصيغة ومع إعداده  مشروع،ء أشهر بعد انتها 3كما يلتزم صاحب الطلب بإرسال التقرير النهائي في أجل ال يتجاوز 
 إذ يمكن أن تُطالب المنظمة بنسخة عنها لعمليات المحاسبة. بات المنظمة المستفيدة.في حسا الدعميجب تسجيل 

 
  يجب أن تتضمن هذه التقارير بيانات كمية ونوعية عن األعمال المنفذة.

صحاب سة فرنسا من كافة أوللقيام بذلك، تطلب مؤس ها.طار برامجسطرها في إوتقوم مؤسسة فرنسا بتقييم مدى بلوغ األهداف التي ت

لَة جمع المؤشرات الخاصة بالبرنامج وتزويدها بها ضمن التقارير المؤقتة والنهائية المطلوبة منهم.   المشاريع المموَّ

ور العناصر وسرد يقيين وحضفيدين الحقتولي مؤسسة فرنسا أهمية بالغة للمؤشرات المتضمنة في هذه التقارير ومنها عدد المست

 تخلصة وغيرها.  لدروس النوعية المسالتجارب وا
 
 

 :ممثلنابلطرح أي سؤال، ال تترددوا في االتصال 
 fdf.med.tunisie@gmail.com  في تونس: 
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