
 

 

 تش انًشخعُانًعبَُ

 انفبقذٍَ نهغُذ "طفبل ألنتًُُت انًهبساث انحُبتُت انخبصت بًششوع "

 

 اإلطار العام:
إيمانا بأىمية األدوار التي يضطمع بيا كافة المتدخميف في مجاؿ الطفولة وبضرورة 

جيود كؿ اليياكؿ الحكومية ومكونات المجتمع المدني لمعمؿ عمى إيجاد واقع أفضؿ  تظافر
لؤلطفاؿ وتقديـ الخدمات األساسية التي تتبلءـ مع احتياجاتيـ ومتطمباتيـ العمرية، طبقا لما 

 نصت عميو التشريعات الوطنية والمواثيؽ الدولية،
والمتعمقة برعاية  وكبار السف والطفولة وتماشيا مع التوجيات العامة لوزارة المرأة واألسرة

عماؿ حقوقيـ وضماف حقيـ في تنشئة سميمة ومتوازنة عبر توفير السبؿ  األطفاؿ وحمايتيـ وا 
 الكفيمة لئلحاطة بيـ وتحفيزىـ لتنمية مياراتيـ وقدراتيـ في مختمؼ المجاالت،

مندمجة لمشباب وسعيا إلى ضماف حؽ األطفاؿ الفاقديف لمسند والمكفوليف بالمراكز ال
والطفولة في الحماية والرعاية وحسف تأطيرىـ والتعيد األمثؿ بيـ وتنشئتيـ اجتماعيا وتربويا 
والعمؿ عمى إدماجيـ بالمجتمع، وتبعا لرصد جممة مف اإلشكاليات المتمثمة في الصعوبات 

عية الصعبة النفسية والعبلئقية والمدرسية التي تواجو ىؤالء األطفاؿ جراء وضعياتيـ االجتما
واألثر السمبي لمتربية المؤسساتية عمى مسارىـ النمائي وىو ما نتج عنو تنامي االضطرابات 

 مشروع إطبلؽوكبار السف  وزارة المرأة واألسرة والطفولةالسموكية والنفسية لدييـ، لذا تقترح 
وقايتيـ مف  لمعمؿ عمى وذلؾتنمية المهارات الحياتية لألطفال الفاقدين لمسند"، " ييدؼ الى

السموكيات المحفوفة بالمخاطر ودعـ قدراتيـ ومياراتيـ وتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ والعمؿ عمى 
  إبراز كفاءتيـ.

وتشمؿ ىذه الميارات جممة القدرات النفسية واالجتماعية والعبلئقية التي يحتاجيا ىؤالء 
مما يساعدىـ عمى حسف التعامؿ والتكيؼ مع محيطيـ أنفسيـ ب ينموا ثقتيـاألطفاؿ كي 



 

 

تحمؿ المسؤولية والتصرؼ باستقبللية وبسموؾ اجتماعي مقبوؿ و ويمكنيـ مف اثبات الذات
 يسيؿ اندماجيـ. 

وكبار السف في إطار شراكة بيف وزارة المرأة واألسرة والطفولة ويندرج ىذا المشروع 
أو  االجتماعيوالجمعيات الناشطة في مجاؿ الطفولة واألسرة أو في مجاؿ التنشيط التربوي 

 .في مجاؿ التنمية الذاتية
لقبوؿ نماذج مف المشاريع في ىذا في ىذا اإلطار تعمف الوزارة عف فتح باب الترشح  
 .السياؽ

 الهدف العام:
ثباتيـ لمذات يز ثقتيـ بأنفسيـ تعز ل تنمية الميارات الحياتية لؤلطفاؿ الفاقديف لمسند تسييؿ و وا 

 .في المجتمع دماجيـنإ

 األهداف الخصوصية:
الميارات  ممراكز المندمجة مف تطويرطفاؿ الفاقديف لمسند والتابعيف لمساعدة األ -

التي مف شأنيا أف  الشخصية واالجتماعية والمتمثمة في مجموعة مف الكفايات التواصمية
  تمكنيـ مف تعديؿ سموكيـ.

النفسية التي الصعوبات تمكينيـ مف اكتساب ميارات حياتية تساعدىـ عمى مجابية  -
 . تواجييـ خبلؿ المرحمة الصعبة التي يمروف بيا

المساىمة في تعزيز ثقة ىؤالء األطفاؿ بأنفسيـ وتقدير ذواتيـ والوعي بمواطف القوة  -
 والضعؼ الكامنة فييـ لمعمؿ عمى تقبميا أو تطويرىا،

عمى القياـ باختيارات حياتية سميمة واكتساب قدرة عمى مقاومة الضغوط السمبية  إقدارىـ -
 والسموكات المحفوفة بالمخاطر،

قدارىـ المواقؼ اإليجابية تعزيز و  مساعدتيـ عمى تصويب معموماتيـ ومعارفيـ - لدييـ وا 
 ،عمى تحمؿ المسؤولية



 

 

برامجيـ وأنشطتيـ  لمبلئمة األساسية التقنياتالمعارؼ و  التربوية اإلطاراتإكساب  -
وتقييميا تبعا لمؤشرات الحياتية  مياراتيـتنمية مع احتياجات األطفاؿ تبعا ل التربوية
 ،نوعية

 النتائج المنتظرة:
لميارات امف  جممةمكتسبيف ل الفاقديف لمسند والتابعيف لممراكز المندمجةاألطفاؿ  -

 :  الحياتية
 ميارات التواصؿ والعبلقات بيف األشخاص  

 ميارات التواصؿ الخاصة بالعبلقات بيف األشخاص
 ميارات التفاوض/الرفض

 (عاطفي )تفيُّـ الغيرالتقمُّص ال
 التعاوف وعمؿ الفريؽ

 (self advocacy) المناصرالذاتيةميارات 
  النقديميارات صنع القرار والتفكير 

 ميارات صنع القرار وحؿ المشكبلت
 النقديميارات التفكير 

  دارة الذاتميارات  التعامؿ وا 
ميارات لزيادة المركز الباطني لمسيطرة )تقدير الذات/بناء الثقة/تحديد 

 األىداؼ(
 ميارات إدارة المشاعر )امتصاص الغضب/التعامؿ مع الخسارة(

 التعامؿ مع الضغوط  ميارات إدارة

 .بأنفسيـ واالستقبلؿمع محيطيـ  ايجابيوالتواصؿ ااجتماعيا  بلندماجل متييئوف أطفاؿ -
 أطفاؿ متمكنوف مف الكفايات التالية: -

  إتخاذ قرارات 
 المشاكؿ   حؿ 
 التفكير بطريقة نقدية / تقويمية 



 

 

 التواصؿ اإليجابي 
 بناء عبلقات سميمة مع المحيط الخارجي 
 تحديد الخيارات الشخصية واألىداؼ المستقبمية 
 تحقيؽ الرفاه االجتماعي 

وأنشطة تربوية تيدؼ الى  تنمية الميارات  إطارات تربوية قادرة عمى تنفيذ برامج -
 الحياتية لؤلطفاؿ.

 مؤسسات غيرت طرؽ عمميا بشكؿ إيجابي. -
 اإلنجازات المطموبة:

لفائدة نب التربوي التنشيطي والنفسي اإلجتماعي ابرنامج تدخؿ متكامؿ يشمؿ الج إرساء
يعمؿ عمى تنمية الميارات الحياتية  (4)المذكورة بالممحؽالمعنية بالمشروع  المراكز المندمجة

ت وخصوصيات ىذه الفئة مف األطفاؿ مف خبلؿ ، وذلؾ وفقا لحاجيالؤلطفاؿ التابعيف لو
واألعواف العامميف بالمراكز المندمجة  إعداد وتنظيـ دورات تكوينية لفائدة األطفاؿ واإلطارات

لؤلطفاؿ المقيميف بالمراكز  المعنية بالمشروع وصياغة دليؿ خاص بتنمية الميارات الحياتية
 المندمجة.

 الفئة المستفيدة:

  سنة 18و 6ذيف تتراوح أعمارىـ بيف والالفاقديف لمسند والتابعيف لممراكز المندمجة  األطفاؿ
 اآلتي ذكرىا : والطفولةبالمراكز المندمجة لمشباب 

 المؤسسة 
 المقيمين

 المجموع
 ذكور إناث

 34 18 16 العامريالمركز المندمج  ببرج 
 21 7 14 المركز المندمج  حي الخضراء

 29 11 18 المركز المندمج  برادس
 22 12 10 المركز المندمج  بباردو
 21 12 9 المركز المندمج بمرناق



 

 

 33 15 18 المركز المندمج  ببنزرت

 التزامات الجمعية:
مضاءىا التفاقية شراكة مع الوزارة تمتـز ىذه األخيرة بػ:  بعد اختيار الجمعية وا 

تنفيذ ما جاء بنص االتفاقية والبرنامج التنفيذي المحدد لآلجاؿ وصرؼ األقساط حسب  -
 تقدـ اإلنجاز.

 والكمفة وتاريخ اإلنجاز. اإلنجازات المطموبةتقديـ خطة عمؿ لتنفيذ المشروع مبوبة حسب  -
خاصة بكؿ مرحمة مف مراحؿ  الوزارة بتقرير أدبي مشفوع بالوثائؽ والمؤيدات البلزمةمد  -

 .تقدـ المشروع
 .تقديـ تقرير أدبي ومالي نيائي مرفؽ بالكشوفات والوثائؽ البلزمة -

 

 انتششح: ششوط تقذَى 

  الجمعية الراغبة في إنجاز المشروع ميتمة بمجاؿ الطفولة وتقوـ بأنشطة لفائدتو أن تكىن
خاصة في مجاؿ الرعاية وحماية الطفولة واحتراـ حقوؽ الطفؿ والتنشيط التربوي 
االجتماعي لفائدة األطفاؿ أو جمعية تعمؿ في مجاؿ التنمية البشرية وتطوير الميارات 

 الحياتية،
  أف تكوف الجمعية مؤسسة بصفة قانونية، ومسيرة وفؽ أنظمتيا األساسية والداخمية التي

 اـ المرسـو المنظـ لمجمعيات،ال تتعارض مع أحك
  عمل خاص بالمشروع المقترح أف يكوف ليا فريؽ . 

 :ممف الترشحمحتوى 

تحميؿ  دعوة لمترشحتعيف عمى الجمعية الراغبة في الحصوؿ عمى تمويؿ عمومي في إطار ي
تقديـ مطمب ترشح مضمنا و (www.femmes.gov.tn) المعايير المرجعية مف موقع الوزارة

لمقترح مبمغ التمويؿ العمومي المطموب لتنفيذ المشروع مع بياف التمويؿ الذاتي لمجمعية مؤرخ 
لسنة  5183المنصوص عمييا باألمر عددبالوثائؽ  ومؤشر مف قبؿ رئيس الجمعية، مصحوبا

جراءات شروط إس 2013نوفمبر  13المؤرخ في  2013 ناد و المتعمؽ بضبط  معايير  وا 
 :التمويؿ العمومي لمجمعيات



 

 

 النظاـ األساسي لمجمعية،  
 نسخة مف إعبلف تكويف الجمعية بصورة قانونية، 
  ،قائمة في مسيرييا والوثائؽ المثبتة لمؤىبلتيـ 
 ،قائمة فروعيا ومكاتبيا الجيوية إف وجدت وأسماء مسيرييا 
 ريخ تقديـ المطمب بالنسبة تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عميو لمسنة السابقة لتا

 دينار، لمجمعيات التي تتجاوز مواردىا السنوية مائة ألؼ
  نسخة مف آخر تقرير موجو إلى دائرة المحاسبات بالنسبة لمجمعيات المتحصمة عمى

 2011لسنة  88مف المرسـو عدد  44تمويؿ عمومي سابؽ تطبيقا ألحكاـ الفصؿ 
 المشار إليو أعبله،

 لي مصادؽ عميو مف قبؿ الجمسة العامة،آخر تقرير أدبي وما 
  نسخة مف سجؿ النشاطات والمشاريع وسجؿ المساعدات والتبرعات واليبات والوصايا

 المشار إليو أعبله،  2011لسنة  88مف المرسـو عدد  40المنصوص عمييما بالفصؿ 
 ،نسخة مف آخر محضر جمسة انتخابية ليياكؿ تسيير الجمعية 
 وازاء الجباية ة وضعية الجمعية تجاه الصناديؽ االجتماعيةالوثائؽ المثبتة لسبلم 
  2011 لسنة  88مف المرسـو عدد  41الوثائؽ المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصؿ 

 المتعمؽ بتنظيـ الجمعيات، في صورة تمقييا ليبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية،
 

 ،وتتضمف االلتزاـ بإرجاع مبمغ التمويؿ  وثيقة التزاـ يتـ التعريؼ باإلمضاء عمييا
العمومي في صورة الحصوؿ عمى تمويؿ موازي مف ىيكؿ عمومي آخر بعنواف نفس 

 ،)5ممحؽ عدد(المشروع أو نفس النشاط
 

 :تقديـ المعطيات التالية المترشحةجمعية العبلوة عمى الوثائؽ المذكورة أعبله، يتعيف عمى 
 ،بما في ذلؾ المتطمبات المادية والمالية إلنجازه، دراسة اقتصادية لممشروع 
 ،رزنامة التنفيذ وتكمفة كؿ مرحمة 
  ىيكؿ تمويؿ المشروع بما في ذلؾ حجـ المساعدة المطموبة ونسبة التمويؿ الذاتي

 لمجمعية،
 ،التمشي المقترح إلنجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة مف انجازه 
 اء الفريؽ الذي سيشرؼ عمى تنفيذ المشروع.السيرة الذاتية ألعض 



 

 

يتـّ تضميف طمب الترشح في ظرفيف منفصميف و مختوميف يدرجاف في ظرؼ ثالث خارجي   
مغمؽ، يتـّ تسميمو مباشرة مقابؿ وصؿ إيداع إلى مكتب الضبط المركزي التابع لوزارة المرأة 

 عبارة:عميو فقط وتكتب واألسرة والطفولة وكبار السف خبلؿ التوقيت اإلداري 

متعمق "بتنفيذ مشروع تنمية المهارات  1/2012د عددعوة لمترشح ال يفتح " 
 الحياتية  ألطفال المراكز المندمجة"

 التالػػػي:   مػى العنواف يتـّ إرساؿ العروض أو تسميميا ع

 وزارة المرأة و األسرة والطفولة وكبار السف
 02 تونس 1001-نيج عاصمة الجزائر   

كآخر أجؿ لتقديـ  صباحا 11عمى الساعة  2018أكتوبر  09الثبلثاء ىذا وقد حّدد يوـ 
 العروض )يعتمد ختـ مكتب الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصوؿ(. 

 ال تقبؿ العروض الواردة أو التي تـّ تسميميا بعد تاريخ آخر أجؿ لقبوؿ العروض.

 الظرف الخارجي: -أ

لموثائؽ المذكورة  أعبله و المنصوص عمييا   يتضّمف الظرؼ الخارجي إضافة
و  2013نوفمبر  13المؤرخ في  2013لسنة  5183مف األمر عدد 9و 7 يفبالفصم

المتعمؽ بضبط  معايير و إجراءات شروط  إسناد التمويؿ العمومي لمجمعيات الظرؼ 
 المحتوي لمعرض الفني والظرؼ المحتوي لمعرض المالي الوثائؽ التالية :

 

 ( ، 1الممحؽ(بطاقة إرشادات ممضاة ومختومة حسب األنموذج المصاحب  .1

المعايير كؿ عرض ال يتضمف الوثائؽ المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطموبة ضمف   
بعد تمكيف العارضيف عند االقتضاء مف األجؿ اإلضافي الذي وذلؾ يقع إقصاؤه  المرجعية

 مختصة مكونة في الغرض. تمنحو لجنة 
 



 

 

 العرض الفني: -ب 

 يتضمف العرض الفني الوثائؽ الفنية التالية:

 المشروع،روزنامة تنفيذ  .1
تنمية الميارات خطة عمؿ واضحة لتدخؿ الجمعية أو شبكة الجمعيات في مجاؿ  .2

، وفقا بالنسبة لؤلطفاؿ الفاقديف لمسند والذيف يعشوف وضعيات صعبة الحياتية
 لتوجيات الوزارة في مجاؿ الطفولة،

 (2)ممحؽ ،استمرارهة المتوخاة لضماف نجاح المشروع و اإلستراتيجي .3
 ،النتائج الكمية و النوعية المرتقبة النجاز المشروع .4
 تركيبة فريؽ عمؿ المشروع الذي يجب أف يتكوف مف :  .5
 والمسؤوؿ اإلداري األوؿ عف تنفيذ المشروعرئيس المشروع  -
 اإلطارات المشروفة عمى تنفيذ المشروع -
العاممة بالمشروع مصحوبة بمعطيات حوؿ الخبرة  لئلطاراتتقديـ السيرة الذاتية  .6

 . والشيائد العممية المتحصؿ عمييا

  مالحظة :

تمتـز الجمعية بالتعاقد مع مكونييف مختصيف في مجاؿ الميارات الحياتية ومتحصميف عمى  -
مصادقة عمييـ مف طرؼ شيائد معترؼ بيا مف طرؼ المؤسسات واليياكؿ الحكومية، ويتـ ال

 مصالح الوزارة.

كؿ عرض ال يتضمف الوثائؽ المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطموبة ضمف كراسات الشروط  -
يقع إقصاؤه وذلؾ بعد تمكيف العارضيف عند االقتضاء مف األجؿ اإلضافي الذي تمنحو 

 المجنة.

 العرض المالي:-ج 

 التالية :يتضمف الظرؼ المحتوي لمعرض المالي الوثائؽ 



 

 

 أوجو صرؼ مع تحديد أشير 6التكمفة التفصيمية لمكونات البرنامج التنفيذي لمدة  -1
 النفقات 

 مراحؿ االنجاز و تكمفتيا الجممية -2
ىيكؿ تمويؿ المشروع بما في ذلؾ حجـ المساعدة المطموبة و نسبة التمويؿ الذاتي  -3

 (3ممحؽ) ،لمجمعية

سناد التمويل العمومي   :تقييم العروض وا 
فتح تحدث لجنة مختصة في الغرض بمقتضى مقرر وتجتمع بحضور جميع أعضائيا ل

عداد تقرير فرز عروض الترشح مشفو العروض والتثبت في محتواىا و  عا برأييا بخصوص ا 
حالتو لمجنة الفنية الدعوة لمترشح في إطار  لتنفيذ المشروعفني أفضؿ عرض مالي و  وا 

 . لمجمعيات نظـ إلسناد التمويؿ العموميمف األمر الم 10المنصوص عمييا بالفصؿ 

دراسة و بالنظر في مطالب الحصوؿ عمى تمويؿ عمومي بالوزارة تبت المجنة الفنية المكمفة 
يمكف وتقييميا وتحديد مبمغ التمويؿ العمومي الذي  الدعوة لمترشحالمطالب المقدمة في إطار 

األمر المنظـ   مف 11لممعايير المنصوص عمييا  بالفصؿ  إسناده لمجمعية التي تستجيب
طبقا  ( يوما مف تاريخ غمؽ باب الترشحات15خبلؿ خمسة عشر )لمتمويؿ العمومي وذلؾ 

والمتعمؽ  2013نوفمبر  13المؤرخ في  2013لسنة  5183 مف األمر عدد 15لمفصؿ 
جراءات شروط  إسناد التمويؿ العمومي لمجمعيابضبط  معايير و   ت.ا 

 منيجية فرز وتقييـ العروض 

مف صحة الوثائؽ المكّونة لمعرض المالي وتصحيح  في مرحمة أولى التثبت لجنة الفرزتتولى 
وفقا  تيب جميع العروض المالية تصاعدياوالمادية عند االقتضاء ثـ تر  المحاسبيةاألخطاء 

لمتمويؿ العمومي المنظـ مف األمر  11وطبقا لمفصؿ لعدد النقاط المتحصؿ عمييا 
 لمجمعيات:
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يسند التمويؿ العمومي لمجمعية المتحصمة عمى أكثر عدد مف النقاط عند الفرز في صورة  
 .تمويؿ عموميية صاحبة أدنى مقترح التساوي في العدد المسند يسند التمويؿ لمجمع
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 :المشروعآجال تنفـيذ مكونات 
خ استكماؿ إجراءات تسجيؿ تاريمف بتنفيذ مكونات البرنامج التنفيذي ابتداء  الجمعية تمتـز

مضاء اتفاقية الشراكة بيف الالعقد و  التنفيذي النجاز والبرنامج  جمعية والوزارة المكمفة بالطفولةا 
 .سنة واحدةالمشروع في الغرض لمدة  

 كيفيــة تمويل المشروع :

 بعدالوزارة لمجمعية سنويا عمى قسطيف مع التزاـ الجمعية بموافاة الوزارة  تحاؿ مساىمة 
ونسخ مف مؤيدات المصاريؼ. يصرؼ  والماليةبالتقارير األدبية  مف انطبلؽ التنفيذ أشير

القسط األوؿ بعد موافقة المجنة الفنية المكمفة  بالنظر في مطالب الحصوؿ عمى تمويؿ 
عمومي بوزارة المرأة و األسرة و الطفولة وكبار السف وعمى تقرير فرز العروض و استكماؿ 

مف اثر طمب  الثانييصرؼ القسط اإلجراءات القانونية المتعمقة بإمضاء و تسجيؿ العقد. و 
تقدـ تنفيذ المشروع يحاؿ عمى أنظار المجنة الفنية رئيس الجمعية مرفوقابمؤيدات الصرؼ و 

 المذكورة  وذلؾ وفقا لمتراتيب الجاري بيا العمؿ في الغرض.

 التقييم والمتابعة: 
تعيد ميمة التقييـ والمتابعة الى لجنة قيادة مكونة مف ممثميف عف الوزارة وممثؿ عف 

 لجمعية.ا
  لمترشحاإليضاحات والمالحق بخصوص الدعوة 

يمكف لكؿ مشارؾ أف يطمب كتابيا إيضاحات بخصوص ممؼ لممشاركة في أجؿ أقصاه  
 ( أياـ قبؿ التاريخ المحدد لقبوؿ العروض.7سبعة )

إذا كاف الطمب مبررا، يتـ إعداد ممحؽ لممؼ الدعوة لمترشح يتضمف اإليضاحات المطموبة 
جميع ساحبي المعايير المرجعية في أجؿ ال يتجاوز خمسة أياـ قبؿ التاريخ ويوجو إلى 

 .األقصى المحدد لقبوؿ العروض
 جيل العقد تس:معاليم  10الفصل 

 .الجمعيةعمى نفقة لعقد والمبلحؽ مؿ معاليـ تسجيؿ اتحّ 

 تسوية النزاعات



 

 

بالحسنى ويعمـ  فضويسعى الطرفاف المتعاقداف إلى  المشروعصورة نشوب نزاع عند تنفيذ  في
الطرؼ المعني بالنزاع الطرؼ المقابؿ بموضوع النزاع عف طريؽ مكتوب مضموف الوصوؿ 

 ويثبت تاريخ وصؿ اإلعبلـ ببموغ ىذا اإلعبلـ.
 وتمتـز الجمعية بإرجاع األمواؿ في حاؿ تعطؿ االنجاز.

ذا ما تمادى النزاع فإوفي كؿ الحاالت    نو يصبح مف أنظار المحاكـ التونسية المختصة.وا 
 

 عقد ال صحة
المفعوؿ إاّل بعد المصادقة عميو  ساري اتفاقية شراكة بـر في إطار يي سذال يكوف العقدال 
رأي المجنة الفنية المكمفة  بناء عمى قبؿ السيدة وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السف  مف

 .تمويؿ عمومي بالوزارة بالنظر في مطالب الحصوؿ عمى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - مـــالحــقال -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـدد1ملحق عـ

 

 ...........................:.......... المتقدمة بطلب دعم مشروع في إطار دعوة للترشحسم الجمعية ( إ1

 ..............................................................................................سنة اإلحداث : ( 2

 .....................................................................................اسم رئيس)ة( الجمعية:( 3

 ....................................الهاتف الجّوال................................  الهاتف القار  للجمعيّة:( 4

 ..................................................................................................... الفاكس :( 5

 ............................................................................................ العنوان اإللكتروني :

نسخ من ذاتية و ال تهمسيرلمؤهالتهم والوثائق المثبتة ألعضاء الجمعية و الكفاءة والتجربة العملية( 6

المتحصل عليها في إطار و شهادات التكوين  تعريفهم الوطنية نسخ من بطاقاتوالعلمية  شهاداتهم

 ..........................................................................................النشاط ضمن الجمعية:

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

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

 ..............................................................................................عدد المنخرطين( 7

 ................................: ........................................... عدد المكاتب الجهوية ومكانها( 8

 ...................:.............................................................................عدد األجراء(  9

 ...........................................................................................العنوان البريدي:( 11

 ........................................................................... :رقم المعرف الجبائي للجمعية (11

 .........................................................................:  رقم الحساب البنكي اوالبريدي( 11

 ...............................................:رقم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( 12

 ...................................................................... أهداف الجمعية ومجاالت نشاطها :( 13

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

 .........................................................ميزانية الجمعية خالل السنوات الثالثة األخيرة:( 14

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

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

 ......................................................مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية:( 15

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

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



 

 

 

 نًؤهالته وانغُشةانىثبئق انًثبتت و نهفشَق انًششف عهً تُفُز انًششوع انكفبءة وانتدشبت انعًهُت( 16

انًتحصم و شهبداث انتكىٍَ  انتعشَف انىطُُت بطبقبثَغخ يٍ وانعهًُت  َغخ يٍ انشهبداثزاتُت و ان

 :عهُهب خبسج أو ضًٍ َشبط اندًعُت

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 تونس  في، ........................                                                                                                       

            

 الممثل القانوني للجمعية                                                  

 فـة ، التـاريخ والخـتم()اإلسم ، اللّقـب ، الص          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـدد2ملحق عـ
 تقذَى انًششوع

 .....................................................................................................:اإلطبس انعبو نهًششوع

 .................................................................................................انًششوع: يبشساث اختُبس

 ...........................................................................................................أهذاف انًششوع:

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

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

 

 انًؤششاث انُتبئح انًشتقبت األَشطت انًبشيدت

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 انفئت انًغتفُذة يٍ انًششوع

 )×( انطفم

  إداسة انًؤعغت

اإلطبساث انُبشطت 

 ببنًؤعغت

 

  انعبئهت

  أطشاف أخشي*

أركشهب: *

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

  : انشوصَبيت انًحتًهت إلَدبص انًششوع

 فُفشٌ خبَفٍ األشهش

 

 

 دَغًبش َىفًبش أكتىبش عبتًبش أوث خىَهُت خىاٌ يبٌ أفشَم يبسط

 األَشطت

 

 

 

  

 

          

 

 

 

  

 

          



 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

 

 تونس  في، ........................          
            
 الممثل القانوني للجمعية                                                          

 ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم()اإلسم ، اللّقـب            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دد3ملحق عـ
 عانكهفت انتقذَشَّت نهًششو

 

انًتطهببث  انًتطهببث انًبدَت األَشطت انًبشيدت ع/س

 انًبنُت

 انكهفت ببنذَُبس

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 :انكهفت اندًهُت نهًششوع

 

 ..............................................................................................:انذعى انًطهىة يٍ انىصاسة

                                                  ........................................................................انتًىَم انزاتٍ نهًششوع )يغبهًت اندًعُت(: 

                                                                                             
 تونس  في، ........................          

            
 الممثل القانوني للجمعية                                                                

 ، اللّقـب ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم( )اإلسم          

 

 

 

 



 

 

 دد4ملحق عـ
 قبئًت انًشاكض انًُذيدت انًعُُت ببنًششوع

 

 المؤسسة 
 المقيمين

 المجموع
 ذكور إناث

 34 18 16 المركز المندمج  ببرج العامري
 21 7 14 المركز المندمج  حي الخضراء

 29 11 18 المركز المندمج  برادس
 22 12 10 المركز المندمج  بباردو
 21 12 9 المركز المندمج بمرناق
 33 15 18 المركز المندمج  ببنزرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         دد6ملحق عـ  
 

 

 

 

 
رئيس مجعيية  ......................................................إّني املمضيي أسفله   

 ا يلي:ـزم مبـألت....................... ..............................................

 

ق ـاملتعلي  3122سبتمرب  35املؤريخ يف  3122ة ـلسن 88دد ـاملرسوم ع امني* التيقيد مبض

تييب  47، وخاصية منه الفصل عدد اتـم اجلمعيي ـبتنظي املتعليق بالتيمويل العمومي واألمر الّتي

 .املتعليق بضبط معايري وإجراءات وشروط إسناد التيمويل العمومي للجمعييات 6284عدد 

التيعهيد بإرجاع مبلغ التيمويل العمومي يف صورة احلصول على متويل موازي من هيكل * 

                                                                           .عمومي بعنوان نفس املشروع أو نفس النيشاط

 ...........................ة ......................................  حّشس فٍ:                                                                 

 سئُظ اندًعُّت ختىإيضبء و                                                        

 

 

 وثيقة التزام يتم التعريف باإلمضاء عليها.

 * إلتزام وتصريخ على الّشرف *


