
 

 

 تش الوشخعُالوعبَُ

 "بعث ًىادٌ الوىاطٌت وحمىق اإلًسبىالخبصت بوششوع "

 

 اإلطار العام:
في تنفيذ توجيات  وتشريكدعـ التواصؿ مع مكونات المجتمع المدني و حرصا عمى 

 ،نفائدة األطفال أينما كانىاخاصت فيما يتعهق بانخدماث انمسداة  وبرامجيا الدولة

بنشر ثقافة حقوؽ المتعمقة عمؿ وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السف  لبرامجوتفعيال 
عماؿ ل الكفيمة توفير جميع السبؿ واآللياتو وقيـ المواطنة  اإلنساف رعاية األطفاؿ وحمايتيـ وا 
 ،حقوقيـ

وحسف تأطيرىـ والتعيد وسعيا الى ضماف حؽ األطفاؿ في المشاركة في الحياة العامة 
مف خالؿ تكريس  ويا والعمؿ عمى إدماجيـ بالمجتمعوتنشئتيـ اجتماعيا وترباألمثؿ بيـ 

 التربية عمى المواطنة قيما وممارسات، 

بعث نوادي المواطنة "إطالؽ مشروع وكبار السف  وزارة المرأة واألسرة والطفولةتقترح 
نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ وتعزيز حقوؽ الطفؿ  عمىلمعمؿ "، وحقوق اإلنسان

وتنمية الوعي بالحقوؽ والواجبات وممارسة  مبادئ وقيـ المواطنةتكريس و  بشكؿ خاص
نوادي األطفاؿ دمج قيـ ومبادئ حقوؽ اإلنساف في وذلؾ مف خالؿ  الديمقراطية كفعؿ

 .بإعتماد مقاربة تربوية لعبية

وكبار السف ويندرج ىذا المشروع في إطار شراكة بيف وزارة المرأة واألسرة والطفولة 
حقوؽ الطفؿ أو في  المواطنةوالجمعيات الناشطة في مجاؿ الطفولة واألسرة أو في مجاؿ 

 .وحقوؽ اإلنساف
 .لتنفيذ ىذا المشروعفي ىذا اإلطار تعمف الوزارة عف فتح باب الترشح  



 

 

 الهدف العام:
بعث نوادي المواطنة وحقوؽ مف خالؿ  التربية عمى قيـ المواطنة وترسيخ السموؾ المدني

 .اإلنساف بمؤسسات الطفولة العمومية الراجعة بالنظر لموزارة

 األهداف الخصوصية:
 ،تعمـ تقدير واحتراـ الذات و احتراـ اآلخريف -
 ،فيـ وممارسة وتطبيؽ قيـ ومبادئ المواطنة -
 ،فيـ حقوؽ األفراد وواجباتيـعمى مساعدة األطفاؿ  -
دراؾ العالقة بيف و  أشمؿبصفة  حقوؽ اإلنسافالتعرؼ عمى و  وعي األطفاؿ بحقوقيـ  - ا 

 ،فيـ حقوؽ الطفؿ وحقوؽ اإلنساف
وتعزيز المواقؼ  المؤسسة داخؿعمى ممارسة أدوار اجتماعية معينة  األطفاؿتشجيع  -

قدارىـ عمى تحمؿ المسؤولية، ـاإليجابية لديي  وا 
 ،عمى االشتراؾ في العمؿ التطوعي مع مؤسسات المجتمع المحمي األطفاؿ حث  -
 ،ص عمى تطبيقيا في الحياة اليوميةالقوانيف واحتراميا والحر بالتشبع  -
وكيفية سير  المحمية والجيوية والوطنيةواليياكؿ والتنظيمات التعرؼ عمى المؤسسات  -

 عمؿ الدولة المدنية،
 ،ية حقوؽ اإلنساف مف قبؿ الجميعخمؽ ثقافة التفاىـ واحتراـ وحما -
برامجيـ وأنشطتيـ  لمالئمة األساسية التقنياتالمعارؼ و   إكساب اإلطارات التربوية -

 ،وفقا لمقاربة حقوقيةتربوية مع احتياجات األطفاؿ ال

 النتائج المنتظرة:
 

 أطفاؿ متمكنوف مف الكفايات التالية: -
 الطفؿ في مواقؼ وسموكات  بمورة قيـ المواطنة ومبادئ حقوؽ اإلنساف وحقوؽ

 ،وخارجو تربويداخؿ المحيط ال



 

 

  اتخاذ مواقؼ وتصرفات وسموكات تتماشى وقيـ المواطنة وقيـ حقوؽ الطفؿ
 ،فواإلنسا

 اكتساب كيفية التعامؿ مع المرفؽ العمومي والمحافظة عميو، 
واصؿ ايجابيا والتواتخاد القرارات الناجعة  القدرة عمى النقد البناء وفيمتمك وففاعمأطفاؿ   -

  ،مع محيطيـ واالستقالؿ بأنفسيـ
ومناقشتيا  أسس الديمقراطيةبدور إيجابي وفعاؿ في تطبيؽ قادروف عمى القياـ  أطفاؿ -

 ، المؤسسةداخؿ 
تيدؼ الى  بإعتماد مقاربة حقوقية إطارات تربوية قادرة عمى تنفيذ برامج وأنشطة تربوية  -

 ،ألطفاؿترسيخ السموؾ المدني لدى ا
تشرؾ األطفاؿ في و  تحتـر وتعزز حقوؽ الطفؿ غيرت طرؽ عمميا طفولة مؤسسات -

 .اتخاذ القرارات واختيار األنشطة
 اإلنجازات المطموبة:

إرساء بعث نوادي المواطنة وحقوؽ اإلنساف داخؿ مؤسسات الطفولة العمومية مف خالؿ 
اإلطارات التربوية واألطفاؿ متكامؿ يشمؿ  برنامج لمتربية عمى حقوؽ اإلنساف والمواطنة

ترسيخ قيـ ( يعمؿ عمى 4)المذكورة بالممحؽ بالمشروع بنوادي األطفال المعنيةالمنخرطيف 
، وذلؾ وفقا لحاجيات وخصوصيات ىذه المواطنة ونشر ثقافة حقوؽ اإلنساف واحتراـ اآلخر

 .مف األطفاؿ العمرية الفئة
 مكونات المشروع:

 بنوادي األطفاؿواألعواف العامميف التربوية اإلطارات لفائدة  ةتكويني إعداد وتنظيـ دورات -
 ، المعنية بالمشروع

يبسط قيـ ومبادئ حقوؽ  (ذلؾ بتشريؾ اإلطارات التربويةتنشيطي)و  مشروع تربويصياغة  -
لعاب وتقنيات تنشيطية ولعب اإلنساف بصفتيا الشمولية وحقوؽ الطفؿ بصفة خاصة يضـ أ

ورحالت ميدانية لمؤسسات الدولة وخرجات ترفييية وتنظيـ لقاءات مشتركة بيف  ،أدوار
 .تمكف الطفؿ مف فيـ وعيش وممارسة المواطنة المؤسسات المعنية بالمشروع،



 

 

 الفئة المستفيدة:

والمنخرطيف بمؤسسات الطفولة المعنية  سنة 88و 6الذيف تتراوح أعمارىـ بيف األطفاؿ  -
 بالمشروع،

 اإلطارت التربوية واألعواف العامميف بمؤسسات الطفولة العمومية اآلتي ذكرىـ:  -

 نادي اطفال حي الثورة منزل بورقيبة من والية بنزرت
 نادي أطفال سيدي حسين السيجومي من والية تونس

 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.

 تقديـ خطة عمؿ لتنفيذ المشروع مبوبة حسب اإلنجازات المطموبة والكمفة وتاريخ اإلنجاز. -
مف مراحؿ مد الوزارة بتقرير أدبي مشفوع بالوثائؽ والمؤيدات الالزمة خاصة بكؿ مرحمة  -

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

 

 التششح: ششوط تمذَن 

  ـ بأنشطة لفائدتو الجمعية الراغبة في إنجاز المشروع ميتمة بمجاؿ الطفولة وتقو أن تكىن
احتراـ حقوؽ الطفؿ والتنشيط التربوي االجتماعي لفائدة األطفاؿ أو خاصة في مجاؿ 
 ،المجاؿ الحقوقي والمواطنةجمعية تعمؿ في 

  أف تكوف الجمعية مؤسسة بصفة قانونية، ومسيرة وفؽ أنظمتيا األساسية والداخمية التي
 ال تتعارض مع أحكاـ المرسـو المنظـ لمجمعيات،

  شروع انمقترحعمم خاص بانم 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

الذاتي لمجمعية مؤرخ لمقترح مبمغ التمويؿ العمومي المطموب لتنفيذ المشروع مع بياف التمويؿ 
لسنة  3885المنصوص عمييا باألمر عددبالوثائؽ  ومؤشر مف قبؿ رئيس الجمعية، مصحوبا

جراءات شروط إسناد  3185نوفمبر  85المؤرخ في  3185 و المتعمؽ بضبط  معايير  وا 
 :التمويؿ العمومي لمجمعيات

 النظاـ األساسي لمجمعية،  
  قانونيةنسخة مف إعالف تكويف الجمعية بصورة، 
  ،قائمة في مسيرييا والوثائؽ المثبتة لمؤىالتيـ 
 ،قائمة فروعيا ومكاتبيا الجيوية إف وجدت وأسماء مسيرييا 
  تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عميو لمسنة السابقة لتاريخ تقديـ المطمب بالنسبة

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

 3188لسنة  88مف المرسـو عدد  44تمويؿ عمومي سابؽ تطبيقا ألحكاـ الفصؿ 
 المشار إليو أعاله،

 ،آخر تقرير أدبي ومالي مصادؽ عميو مف قبؿ الجمسة العامة 
 ات واليبات والوصايا نسخة مف سجؿ النشاطات والمشاريع وسجؿ المساعدات والتبرع

 المشار إليو أعاله،  3188لسنة  88مف المرسـو عدد  41المنصوص عمييما بالفصؿ 
 ،نسخة مف آخر محضر جمسة انتخابية ليياكؿ تسيير الجمعية 
 وازاء الجباية الوثائؽ المثبتة لسالمة وضعية الجمعية تجاه الصناديؽ االجتماعية 
 2011 لسنة  88مف المرسـو عدد  48ضيات الفصؿ الوثائؽ المثبتة لتقيد الجمعية بمقت 

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

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

 ،)3ممحؽ عدد(المشروع أو نفس النشاط
 

 :تقديـ المعطيات التالية المترشحةجمعية العالوة عمى الوثائؽ المذكورة أعاله، يتعيف عمى 



 

 

 ،دراسة اقتصادية لممشروع، بما في ذلؾ المتطمبات المادية والمالية إلنجازه 
 ،رزنامة التنفيذ وتكمفة كؿ مرحمة 
 ذلؾ حجـ المساعدة المطموبة ونسبة التمويؿ الذاتي  ىيكؿ تمويؿ المشروع بما في

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

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

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

بعث نوادي المواطنة وحقوؽ بمشروع "متعمق  03/2012د عددعوة لمترشح ال يفتح " 
 " "الطفولة العموميةاإلنساف بمؤسسات 

 التالػػػي:   مػى العنواف يتـّ إرساؿ العروض أو تسميميا ع

 وزارة المرأة و األسرة والطفولة وكبار السف
 02 تونس 8118-نيج عاصمة الجزائر   

كآخر أجؿ لتقديـ  صباحا 88الساعة  عمى 3188نوفمبر  38ىذا وقد حّدد يوـ األربعاء 
 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

يتضّمف الظرؼ الخارجي إضافة  لموثائؽ المذكورة  أعاله و المنصوص عمييا 
و  3185نوفمبر  85المؤرخ في  3185لسنة  3885األمر عددمف  9و 7بالفصميف 

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

 



 

 

 ( ، 8الممحؽ(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
لبعث نوادي المواطنة خطة عمؿ واضحة لتدخؿ الجمعية أو شبكة الجمعيات  .2

 لإلنجازات المطموبة أعاله،، وفقا وحقوؽ اإلنساف بمؤسسات الطفولة المعنية
 (3، )ممحؽاإلستراتيجية المتوخاة لضماف نجاح المشروع واستمراره .3
 ،النجاز المشروعالنتائج الكمية و النوعية المرتقبة  .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  لإلطاراتتقديـ السيرة الذاتية  .6

 . والشيائد العممية المتحصؿ عمييا

  مالحظة :

المواطنة وحقوؽ اإلنساف تمتـز الجمعية بالتعاقد مع مكونييف مختصيف في مجاؿ  -
ومتحصميف عمى شيائد معترؼ بيا مف طرؼ المؤسسات واليياكؿ الحكومية، ويتـ المصادقة 

 عمييـ مف طرؼ مصالح الوزارة.

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

 المجنة.



 

 

 العرض المالي:-ج 

 يتضمف الظرؼ المحتوي لمعرض المالي الوثائؽ التالية :

 النفقات  أوجو صرؼ التكمفة التفصيمية لمكونات البرنامج التنفيذي مع تحديد -8
 تكمفتيا الجمميةمراحؿ االنجاز و  -3
ىيكؿ تمويؿ المشروع بما في ذلؾ حجـ المساعدة المطموبة و نسبة التمويؿ الذاتي  -5

 (5ممحؽ) ،لمجمعية

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

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

 . لمجمعيات مف األمر المنظـ إلسناد التمويؿ العمومي 81المنصوص عمييا بالفصؿ 

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

األمر المنظـ   مف 88لممعايير المنصوص عمييا  بالفصؿ  إسناده لمجمعية التي تستجيب
طبقا  ( يوما مف تاريخ غمؽ باب الترشحات83خالؿ خمسة عشر )لمتمويؿ العمومي وذلؾ 

والمتعمؽ  3185نوفمبر  85المؤرخ في  3185لسنة  3885 مف األمر عدد 83لمفصؿ 
جراءات شروط  إسناد التمويؿ العمومي لمجمعيات.بضبط  معايير و   ا 

 منهجية فرز وتقييم العروض 

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

العرض  ةصاحب لمجمعية مطابقة العرض الفنيمدى تتولى المجنة في مرحمة ثانية التثبت في 
 .بالمعايير المرجعيةلمخصائص الفنية الدنيا المنصوص عمييا  المالي األقؿ ثمنا 



 

 

مع الجمعية صاحبة العرض المالي األقؿ ثمنا االتفاقية  وتقترح لجنة الفرز بالتالي إبراـ
 نقطة وفقا  لمعايير اإلنتقاء .   71والمتحصمة عمى عدد يساوى أو يفوؽ 

ذا تبّيف أّف العرض الفني  لمجمعية صاحبة اقؿ عرض مالي غير مطابؽ فنيا ومتحصؿ وا 
يا المالي التصاعدي حسب ترتيبالمرور لباقي العروض المنافسة يتـّ  71عمى عدد اقؿ مف 

  .اعتماد نفس المنيجيةمع 
عمييا وطبقا لمفصؿ عدد النقاط المتحصؿ ل اوفقاعتماد معايير االنتقاء بالجدوؿ التالي يتـ و 
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 نقطة. 811كحد ادني مف مجموع نقطة  71ال يقبؿ كؿ عرض لـ يتحصؿ عمى  -
يسند التمويؿ العمومي لمجمعية المتحصمة عمى أكثر عدد مف النقاط عند الفرز في صورة  -

 التمويؿ لمجمعية صاحبة أدنى مقترح تمويؿ عمومي .التساوي في العدد المسند يسند 

 :المشروعآجال تنفـيذ مكونات 
خ استكماؿ إجراءات تسجيؿ تاريمف بتنفيذ مكونات البرنامج التنفيذي ابتداء  الجمعية تمتـز

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

 كيفيــة تمويل المشروع :

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

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 اإلجراءات 

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

 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 

 الجمعية.
  لمترشحاإليضاحات والمالحق بخصوص الدعوة 

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

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

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



 

 

 

 لوؤهالته والسُشةالىثبئك الوثبتت و للفشَك الوششف علً تٌفُز الوششوع الكفبءة والتدشبت العولُت( 16

الوتحصل و شهبداث التكىَي  التعشَف الىطٌُت ًسخ هي بطبلبثوالعلوُت  ًسخ هي الشهبداثزاتُت و ال

 :علُهب خبسج أو ضوي ًشبط الدوعُت

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

            

 الممثل القانوني للجمعية                                                  

 )اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم(          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـدد2ملحق عـ
 تمذَن الوششوع

 .....................................................................................................:اإلطبس العبم للوششوع

 .................................................................................................الوششوع: هبشساث اختُبس

 ...........................................................................................................أهذاف الوششوع:

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

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

 

 الوؤششاث الٌتبئح الوشتمبت األًشطت الوبشهدت

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 الفئت الوستفُذة هي الوششوع

 )×( الطفل

  إداسة الوؤسست

اإلطبساث الٌبشطت 

 ببلوؤسست

 

  العبئلت

  أطشاف أخشي*

أركشهب: *

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

  : الشوصًبهت الوحتولت إلًدبص الوششوع

 فُفشٌ خبًفٍ األشهش

 

 

 دَسوبش ًىفوبش أكتىبش سبتوبش أوث خىَلُت خىاى هبٌ أفشَل هبسس

 األًشطت

 

 

 

  

 

          

 

 

 

  

 

          



 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

 

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

 )اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم(           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دد3ملحق عـ
 عالكلفت التمذَشَّت للوششو

 

الوتطلببث  الوتطلببث الوبدَت األًشطت الوبشهدت ع/س

 الوبلُت

 الكلفت ببلذٌَبس

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 :الكلفت الدولُت للوششوع

 

 ........................:......................................................................الوطلىة هي الىصاسةالذعن 

                                                  ........................................................................التوىَل الزاتٍ للوششوع )هسبهوت الدوعُت(: 

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

            
 الممثل القانوني للجمعية                                                                

 )اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم(          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دد4ملحق عـ
 الوعٌُت ببلوششوع هؤسسبث الطفىلتلبئوت 

 

 المؤسسة 

 تونس نادي أطفال سيدي حسين السيجومي

 بنزرت نادي أطفال حي الثورة منزل بورقيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         دد6ملحق عـ  
 

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

                                                                           .عمومي بعنوان نفس املشروع أو نفس النيشاط

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

 سئُس الدوعُّت ختنإهضبء و                                                        

 

 

 وثيقة التزام يتم التعريف باإلمضاء عليها.

 * إنتزاو وتصريخ عهى انّشرف *


