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 عام سياق .1

i. صميم مشروع 

، بتمويل لصالح منطقة البحر االبيض المتوسط لدعم وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنيمشروع صميم هو مشروع 

 Ecodevبما في ذلك دعم  هياكل 4و PULSEالشراكة مع ب Lab’ess لباس ( وتنفيذAFDنسية للتنمية )من الوكالة الفر

 األردن. في JYIFوفي تونس  TCSE المغرب،في  Bidaya موريتانيا،في 

 ةالجنوبي ضفةفلسفة الحاجة إلى دعم المجتمع المدني وشباب دول ال إطار في من أجل مستقبل مستدام ،صميمولد مشروع 

استمراًرا  المشروع ويشكل .2022في فبراير ألبيض المتوسط عوالم البحر ا ، التي بدأها منتدىللبحر األبيض المتوسط

 ،يةن وزارة أوروبا والشؤون الخارجبدعم م الغد،في البحر األبيض المتوسط  يتخيل وابن سالم، أولى:لمرحلة تجريبية 

 .مكنت من إرساء أسس مشروع صميم و 2022و 2021عامي  بينوالتي تم تنفيذها 

 .وصناع التغيير المشروع إلى دعم وتمويل المبادرات التي يقوم بها الفاعلون الشبابيهدف 

ومرونة في مواجهة  ن تواجهها المدن لتكون أكثر استدامة وحيويةيجب أن تستجيب المبادرات للتحديات المختلفة التي يجب أ

يخطط صميم لتعزيز االبتكارات المستدامة والمحلية من المجتمع المدني لالستجابة لهذه القضايا  المعنى،تغير المناخ. بهذا 

 على أفضل وجه.

، فإن عملية لنساء في المدن األربع. وبالتالييتم بناء المشروع كنظام شامل لتلبية احتياجات الشباب وا نفسه،في الوقت 

 النساء والشباب.ستولي اهتماًما وثيًقا للمشاريع المنفذة من قبل ومن أجل اختيار الدعوات للمشاريع 

 www.samim.tn: موقع المشروع

 الفيس بوك|  صميمصفحة :ال

 

ii. المنفذون الشركاء 

 بر االقتصاد االجتماعي والتضامني: مخLab’ess لباس

اع االقتصاد االجتماعي في قط في أعقاب ثورة الياسمين، وهي طرف فعال 2012عام في لباس كجمعية تونسية تأسست 

 والتضامني وتعمل على دعم ريادة األعمال االجتماعية كرافعة للتنمية القائمة على التضامن والشمولية واالستدامة. 

لباس من التطور والتكيف مع سياقها من اجل العمل بشكل أكثر فعالية مع الجهات الفاعلة في التغيير ومضاعفة  تمكنت

 تأثيرها.  

في الجهات وكذلك في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  التعاوني،ضمن مقر العمل  تونس،متواجدة اليوم في 

أولئك الذين يتعهدون لصالح المصلحة العامة من خالل مختلف المشاريع والبرامج بالتوعية وتدعم وتمول كل  لباس تقوم

  .ذات االبتكارات

تنشيط الجهات الفاعلة في التغيير المكونة من هياكل الدعم ومنظمات المجتمع المدني  وتعمل علىتنسق لباس المشروع 

 الحاملة لمشاريع المدن والمجتمعات المستدامة.  

 

 

http://www.samim.tn/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087742785137
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 في البلدان األربعة التي يعمل فيها صميم: هياكل دعممن قبل أربع  مشروعهذا اليتم تنفيذ 

 مدرسة التنمية المحلية - Ecodevفي موريتانيا: 

Ecodev  هي منظمة غير حكومية موريتانية خبيرة في إدارة مشاريع التنمية بالشراكة مع المجتمعات المحلية والمجتمع

وتعزيز الطاقات المتجددة والحفاظ  الحضرية،وريادة األعمال في المناطق  الشباب شمل موضوعات تدخلها دعمالمدني. ت

 على البيئة.

 

 

 Bidaya - في المغرب: بداية

ية.  تعمل بداية على تعزيز ودعم الجهات الفاعلة في التغيير االجتماعي والبيئي في المغرب وتعمل من أجل مجتمع أكثر شمول

رواد األعمال أيضا  ي وبيئي وتكنولوجي، تدعم بدايةهو ابتكار اجتماع الشركات الناشئة وكل ما دعم متخصصة في فهي

 .التأثير العاليفي تطوير مشاريعهم ذات 

 

 المركز التونسي للريادة االجتماعية - TCSEفي تونس: 

تصاد التونسي ، من خالل بهدف جعل ريادة األعمال االجتماعية ركيزة من ركائز االق 2012في عام  TCSEتم إنشاء 

 تقديم حلول مستدامة ومبتكرة للقضايا االقتصادية واالجتماعية التي تواجه المجتمع التونسي.

 

 

 بداع الشبابيمنتدى األردني لإلال - JYIFفي األردن: 

JYIF  النشطة زيادة مشاركتهم من وهي تعمل على تمكين الشباب  2007حكومية أردنية تأسست في عام هي منظمة غير

 في عملية التنمية من أجل بناء مجتمع من رواد األعمال الشباب القادرين والملهمين.
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 لمشاريعتقديم ال دعوة .2

 في بلدان التدخل األربعة. هياكل دعم 4محليًا من قبل  لمشاريعلتقديم اهذه الدعوة  تنفيذسيتم 

الشباب والجهات الفاعلة في التغيير في تنفيذ المشاريع  يقودهامات المجتمع المدني التي دعم وتمويل منظيعنى هذا المشروع ب

 . خصائص المشاريع(3المدن )انظر أدناه القسم  المطروحة أمام تحدياتالالمبتكرة لمواجهة 

في كل  هياكل الدعممن قبل كل  اإلنترنت،وجهاً لوجه وعبر  ،استفسارسيتم تنظيم جلسات  ،المشاريعدعوة لتقديم خالل هذه 

 ومعايير االختيار واإلجابة على األسئلة. صميمالبلدان األربعة من أجل تقديم مشروع من 

 Bootcampستتم دعوة منظمات المجتمع المدني المختارة مسبقًا إلى معسكر تدريب  هذه، دعوة لتقديم المشاريعالفي نهاية 

معسكر التدريبي في إعداد وتخطيط مشروعها . سيتم دعم منظمات المجتمع المدني المشاركة في الهياكل الدعمينظمه كل 

 من خالل البناء المشترك وورش العمل للتفكير الجماعي.

المعنية ومساعدتهم على هيكلة فكرتهم بشكل أفضل  شكاليةالمشروع فيما يتعلق باإل رواديهدف المعسكر التدريبي إلى تحدي 

 قبل طرحها على لجنة التمويل.

المدني المختارة مسبقًا من جلستي دعم فرديتين استعداًدا لمذكرة المشروع التفصيلية والمثول أمام ستستفيد منظمات المجتمع 

 لجنة التمويل. تهدف هذه الجلسات إلى مساعدتهم على صقل المقترحات وتدريبهم على تقديم مشروعهم.

 وسيولى اهتمام خاص للطلبات المقدمة من الشباب والنساء.

 مشاريع ، في كل بلد ، بقيادة منظمات المجتمع المدني المحلية. 6إلى  5وتمويل  في النهاية ، سيتم دعم

 من المهم التأكيد على أنه يمكن دعم نوعين من المشاريع في إطار مشروع صميم:

 وذات النفع العام والتي تعمل حصرياً بمنح اإلعانات. والغرض منها هو تقليديةالمشاريع التنموية المعروفة "ال "

 المستدامة دون توليد دخل مباشر للجمعية التي تحملها. نتتعلق بالمواضيع الفرعية للمد جابة لقضية محليةاالست

لدعوة الناس الكتشاف التراث التاريخي في المدينة دراجات لل مسار": إنشاء تقليديةأمثلة على ما يسمى بالمشاريع "ال

توعية السكان وتدريبهم على الفرز االنتقائي بالشراكة مع  مثال والثقافي وتعزيز السياحة البيئية الحضرية أو

 .المحلية لتحسين إدارة النفايات السلطات

  للجمعية التي تحملها. وتهدف إلى جعل آلية دعم الجمعيات مستقلة وإدامة الهيكل النشاط المدر للدخل المشاريع ذات

 من خالل العمل على التنمية االقتصادية للمشروع.

حيث يمكن لنساء الحي عرض منتجاتهن اإلبداعية مقابل اشتراك بسعر  حليسوق م :مشاريعهذه ال أمثلة على

ويبيع  سكان الحيالبستنة مجانًا ل ورشات في مخفض أو إنشاء مشروع زراعي حضري داخل الحي والذي يقدم

 المنطقة.سوق الفاكهة والخضروات في 

 

 جديدة.أفكار مشاريع قائمة مسبقا أو مبادرات دعم بصميم  سيقوم مشروع
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 المشروع خصائص .3

i. أهداف من 12 و 11 الهدفن )المسؤوال واإلنتاج واالستهالك المستدامة والمجتمعات المدن 
 (المستدامة التنمية

مشروع صميم قرر تركيز تدخله حول موضوع المدن المستدامة ألنه يستجيب للعديد من القضايا اإلشارة إال أن من المهم 

اريع المش روادبين . تمثل المدن المستدامة أيًضا موضوًعا مشترًكا يمكن أن يسمح بتآزر يمكن تجنبهاوالمشاكل التي ال 

 :التالية في حيز االهتمام 12و  11التنمية المستدامة  ألهدافستكون المواضيع الفرعية الشباب ومجاالت التدخل. 

  النفاياتإدارة 

 االقتصاد الدائري 

 التنقل المستدام 

 االستهالك المسؤول 

 البيئي العمران 

 الزراعة الحضرية بالمعنى الواسع 

 الغذاء المستدام 

 السياحة المستدامة 

  مصادر الطاقة المتجددة واالنتقال الياإلسكان  

  االجتماعية والمدنيةاالبتكارات 

والحياة على  المستدامة،، والمدن والمجتمعات المناخ من أجل ، قد تساهم المشاريع المختارة في العملعلى سبيل المثال

 الحضرية.في المناطق ، أو مواضيع أخرى مرتبطة باالستدامة ألرض، ومياه الشرب والصرف الصحيا

، بيئي على النظم البيئية الحضرية أوصميم سيكون لها تأثير اجتماعي و/ إطار، فإن جميع المشاريع المدعومة في وبالتالي

 وخاصة على مناطق التدخل.

 

ii. واالقتصادي االجتماعي التأثير 

 مناطق التدخل.يهدف مشروع صميم إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحسين نوعية الحياة داخل 

خلق أو أن ت عية واالقتصادية الحالية للمناطقيجب أن تكون المشاريع المدعومة منسجمة مع الديناميكيات االجتما الواقع،في 

تداعيات حدوث تجنب أن ت، وعلى وجه الخصوص مسبقادعم المبادرات القائمة أو أن تيكية جديدة حول المدن المستدامة دينام

 السكان. حياةعلى  سيئة

 

iii. الجغرافي اوتوالتف العزلة محاربة 

 تواجه هذه المدنع التي يعمل فيها مشروع صميم. وتعد تونس والدار البيضاء ونواكشوط وعمان أكبر مدن الدول األرب

وغير المخطط له مما أدى إلى ارتفاع عدد األشخاص الذين  متسارعال عمرانتحديات كبيرة مثل زيادة الكثافة السكانية وال

 رسمية.غير  أحياء عشوائيةيعيشون في 

الوصول  امكانية ونقص والمرافق العامةتنعكس هذه التفاوتات الجغرافية أيًضا في نقص وعدم كفاية الخدمات والبنى التحتية 

 .لمدينةا خدماتمختلف  إلى
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ويدعمها وستكون المناطق الجغرافية التي تتميز بهذا التفاوت الجغرافي ذات أولوية في عملية اختيار المشاريع التي يمولها 

 مشروع الصميم.

مع الثقافة الحضرية واحترام التنوع االجتماعي  تتماشى، سيتعين على المشاريع المنفذة في إطار صميم أن باإلضافة إلى ذلك

 والتفاوت الجغرافي.كجزء ال يتجزأ من الكفاح ضد العزلة 

 

iv. الحضري االبتكار 

استجابات مبتكرة بلورة يهدف صميم إلى  المصطلح،مهمة لمشروع صميم. من خالل هذا  داللةاالبتكار الحضري هو 

فإن توصيف االبتكار يمكن أن يغطي  وبالتالي،مدن التدخل اليوم.  هاأو البيئية التي تواجهتتكيف مع القضايا االجتماعية و/

، أو حل متميز عما هو موجود في المنطقة أو نقل حل موجود في لم تتم تلبيتها بشكل جيدع يقدم استجابة لحاجة أي مشرو

 مع المنطقة المعنية. جيدبشكل مكان آخر ولكنه يتكيف 

 

v. واإلدماجنوع االجتماعي ال 

، والطريقة التي يتفاعلون بها ووظائف شأها المجتمع بين النساء والرجالهو مفهوم اجتماعي يتعلق باالختالفات التي أن النوع

إلى السمات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية المرتبطة بكونك امرأة أو رجالً. عندما  النوع أيضا . يشيركل منهما

 عدم المساواة بين النساء والرجال.بينتهي بنا األمر  االختالفات،يقوم المجتمع بتطبيع هذه 

الفئات  هامن أجل التغلب على الحواجز التي تواجه، وينبغي مراعاة ادماج النوع والتكامل االجتماعي في هذا المشروع

، يهدف مشروع والممارسات داخل المجتمع. وهكذا الضعيفة من السكان وتعزيز التغييرات اإليجابية في المواقف والسلوكيات

خالل مراعاة ، من إلى الموارد وصنع القراراستفادتها القيود المفروضة على  إزالة وتمكين المرأة  المساهمة في صميم إلى

 احتياجاتها الخاصة داخل المدينة.

لالحتياجات المختلفة للنساء والرجال ولكن أيًضا لواقع العوامل  صميممشروع المشاريع المنفذة في إطار  تستجيبيجب أن 

 االجتماعية األخرى مثل العرق أو الوضع االجتماعي واالقتصادي أو األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

vi. قابلية التنفيذ 

، ويجب أن يتم تحقيقها في غضون فترة ال تتجاوز ساس جدواهاالمنفعة االجتماعية والبيئية على أذات مشاريع السيتم تقييم 

، ستؤخذ الجدوى القانونية والفنية للمشاريع في االعتبار طوال فترة تقييم في المقابلتوقيع اتفاقيات التمويل. وشهًرا من  12

 استدامتها.كذلك لمشاريع بنجاح والطلبات من أجل ضمان إكمال ا

 

vii. عاريالمش استدامة 

الكافية  اكةلموارد البشرية والمالية والشرتعبئة اتكون قادرة على استراتيجية استدامة سيتعين على المشاريع ككل إظهار 

 .المستفيدة من التمويل ما يتماشى مع مبادئ وقيم الجمعيةالعمل بلحفاظ على ديمومة ل

المشاريع والنشاطات والمبادرات قيد التنفيذ مؤهلة ومدعوة لتقديم طلبات التمويل. سيتم تقييم هذه المشاريع على أساس آفاق 

توسيع نطاق النشاط القائم وذلك بفضل مواكبة مشروع الصميم واالستراتيجيات المعمول بها من اجل الحفاظ على ديمومة 

 النشاط.  
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منظمات المجتمع المدني والتي أثبتت فعاليتها في منطقة معينة مع إمكانية تكرارها في منطقة  هاتقدمالحلول الحالية التي 

 .ايضا للحصول على التمويل حضرية جديدة مؤهلة

  وسيتعين النظر في هذا التكرار بما يتناسب مع السياق وبالشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية.  

دخل لخدمة مهمة لمنظمات المجتمع المدني بتوليد  وتسمحل تعزيز نشاط مدر للدخى تطوير أو المشاريع التي تهدف إل

 النشاط المدر للدخلنماذجها االقتصادية وتوقعاتها من حيث الربحية. من المهم أن يكون  أساس الجمعية سيتم تقييمها على

تأثير  للنشاط المدر للدخلن يكون الجمعية من أجل تحسين معرفتها وخدمة مجتمعها. لذلك يجب أومهام من أسس جزًءا 

 اجتماعي وتضامني ال يقل أهمية عن بُعد الربحية.

يرغب مشروع صميم في دعم منظمات المجتمع المدني في البحث عن االستدامة االقتصادية )نموذج مالي قابل للتطبيق 

 يهدف إلى االستقالل الذاتي على المدى القصير أو المتوسط( ألنشطتها.

 

 :اختيار ما يليلن يتم 

 األنشطة الشكلية أوفردية و/المشاريع ال 

 عمليات االتصال 

 سياسيالو/أو  دينيذات الطابع ال مشاريعال 

 الطوارئو/أو اإلغاثة  نشاطات 

 الطبيعية كثيفة االستخدام للمواردالمشاريع ال 

 مشاريع البناء الثقيلة 

 المشاريع التي تتطلب دراسات جدوى فنية واسعة النطاق 

 

viii. التدخل مجاالت 

 يجب أن تكون المشاريع المقدمة في إحدى المدن التالية:

 نواكشوط في موريتانيا  

 الدار البيضاء في المغرب 

 تونس الكبرى في تونس  

 عمان في األردن 

 أعاله.يجب تحديد المناطق الجغرافية األكثر دقة للتدخل بما يتماشى مع مبدأ مكافحة العزلة والتفاوت الجغرافي الموضح 

 .للتقديم مؤهلةغير المشاريع متعددة البلدان 

 

 قديمللت األساسية المتطلبات .4

i. تعريفي للجمعيةال الملف 

 منظمة غير حكومية بموجب القانون المحلي أو أي شكل آخر من المنظمات  جمعية،منظمة مجتمع مدني:  أن تكون

 الغير ربحية

  من الوجود القانوني للجمعية تانسنعلى األقل 

  سنوات أكبر من / يعادل مبلغ طلب المنحة 3أو  2الميزانيات السنوية )الفعلية أو المتوقعة( آلخر متوسط 
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 لقضايا مماثلة خالل السنوات الخمس الماضية من  مشاريعمبادرات أو  3ما ال يقل عن  ان تكون الجمعية قد نفذت

 النشاط

  اإلنجليزية والفرنسية والعربية(معرفة لغتين على األقل من لغات المشروع الثالثة( 

  في الجمعية دائمة )الموظفين( القادرة على إدارة المشاريعموارد بشرية وجود 

 مدينة تدخل المشروع وجود مقر الجمعية في 

 الشباب والنساء ذو غالبية منفريق  ان يدير الجمعية 

 

ii. المشروع فكرة 

  شهر )إلزامي( 12مدة تنفيذ المشروع ال تزيد عن 

  إظهار الجمعية سيتعين على لكن و مبادرات حاليةتوسيع سيتم النظر في المشاريع التي تهدف إلى تطوير أو

 استراتيجية االستدامة للمبادرة المذكورة.

 

iii. أعاله المذكورة المتطلبات حسب جدول التقييم 

أكثر تفصيالً إلى منظمات  ثاني جدولع المقدمة في هذه الدعوة. سيتم إرسال اريأدناه لتقييم أفكار المش جدولسيتم استخدام ال

 تجدر اإلشارة الى انه سيتم التفريق بين. في المرحلة الثانية الكاملة قديمالمجتمع المدني المختارة مسبقًا لدراسة ملفات الت

 المدرة للدخل.المشاريع  التقليدية وتقييم المشاريع 

 تعريف الجمعية

 (للجمعيةفي تعريالملف الظر )انللجمعية القدرات التنظيمية والمالية  15

اهتمام خاص لمنظمات المجتمع المدني بقيادة الشباب  إعطاءمشروع )سيتم المنفذ لل فريقالنبذة عن  15

  (للجمعيةفي تعريالملف الظر )ان والنساء(

 . خصائص المشروع(3انظر ) الدعوةتجربة الهيكل في أنشطة مماثلة لتلك الخاصة بهذه  10

 فكرة المشروع

 . خصائص المشروع(3)انظر  المدينة / منطقة تنفيذ المشروع اكلومش تحدياتمعرفة  20

. خصائص 3)انظر بلد مع السياق المحلي لل الجدوى القانونية والفنية لفكرة المشروع وتكييفها 10

 المشروع(

. خصائص 3)انظر  واالجتماعي ومراعاة النوع االجتماعيالبيئي أثرها استدامة فكرة المشروع و 10

 المشروع(

 . خصائص المشروع(3)انظر  درجة االبتكار والتكامل مع الحلول القائمة محلًيا 10

 . خصائص المشروع(3)انظر  المشروع يعزز التنمية االقتصادية المحلية 10

 مجموعال 100
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 والمرافقة الدعم برنامج .5

مرافقة يعها. سيبدأ برنامج الدعم بالدعم إلى مساعدة وتعزيز مهارات منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريهدف برنامج 

. ستبدأ الخطوات واألنشطة الموضحة أدناه بعد توقيع Bootcamp إعداد المشاريع أثناء المعسكر التدريبي الجمعيات في

 اتفاقيات التمويل.

 ية:يتضمن برنامج الدعم العناصر التال

 :تشخيص احتياجات الدعم 

د احتياجات بناء المهارات لمنظمات المجتمع المدني وأوجه يحدتفي كل مشروع و لمرحلة التقدمإجراء تشخيص 

القصور المحتملة التي سيتم معالجتها خالل جلسات الدعم الفردية وفقًا لخطط الدعم التي تم تطويرها والمصادقة 

 مجتمع المدني.عليها مع كل منظمة من منظمات ال

 :التدريب الجماعي 

عبر اإلنترنت للمشاركين ببناء المهارات وتطوير مشروعهم. و/أو ستسمح ورش العمل التدريبية وجًها لوجه 

 في كل مدينة من مدن التدخل. بابوممثالت الش ينللحوار والتبادل بين ممثل ستكون ورش العمل هذه مساحة

 من بين الوحدات األساسية المقدمة:

o اعداد وتسيير المشاريع 

o  االقتصادينموذج التحسين 

o االتصاالت 

o النزاعات ادارة 

o التوعيةو سيالتحس 

 .في مواضيع اخرى ستتيح نتائج التشخيص إمكانية إكمال قائمة التدريب هذه لتلبية احتياجات الدعم المتكررة

 

 :جلسات التدريب الفردية 

سيتم توفير التدريب الفردي طوال فترة تنفيذ المشاريع وفقًا لالحتياجات المحددة أثناء التشخيص. ستستفيد كل 

منظمة مجتمع مدني من جلسة تدريب واحدة شهريًا بما في ذلك جلسات مع الموجهين والخبراء التقنيين. ستعتمد 

(. على تقليدي أو مدر للدخل)مشروع  معيةالجموضوعات جلسات الدعم على طبيعة المشروع المنفذ من قبل 

، النموذج االقتصادي، وخطة التمويل، وخطة االستثمارالمدرة للدخل حول  مشاريعسيتم مرافقة ال، سبيل المثال

 ، إلخ.الشركاء وسيع شبكةع وتاريإدارة المش ستشمل التقليدية يةمومشاريع التنال مرافقة في حين أن

 

 فعالياتالترويج الرقمي وال: 

o  بالمحتوى  هذه الشبكة سيتم تنشيطمشروع صميم ومن  المستفيدينمن  شبكةديناميكية  تعزيزوإنشاء

 ، وما إلى ذلك.المشترك، وأحداث التواصل، ومشاركة الفرص

o ( إلبراز سلسلةتنفيذ حمالت ترويجية )الفيديو هذه على نطاق  سلسلة نشرالمشاريع. سيتم  وتثمين فيديو

 وشركائها.التواصل االجتماعي للباس واسع على الشبكات 

o الوصول إلى االجتماعات المنظمة كجزء من مشروع صميم. تسهيل 

o  اإلقليمي. على المستوى وفعاليات التواصلحول القضايا المحلية تنظيم األحداث 
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 التمويل قطر .6

 ع المدني المختارة بالعملة المحلية لمنظمات المجتم يتم تحويله يورو، 40 000يورو إلى  30 000ن م مالي مدع

 .اريعهالتنفيذ مش

  أقساط بعد اإليداع وفحص الملفات الكاملة لطلبات الدعم. 3إلى  2على تحويل المبلغ سيتم 

  شهًرا. 12يجب أال تزيد مدة المشروع عن 

 الزمني التوجيهي جدولال .7

 

 تقديمها المطلوب وثائقال وقائمة اإلجراءات .8

 مع المستندات التالية www.samim.tn عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني تقديم المشاريعدعوة يجب إكمال نموذج 

 إلرفاقها بالنموذج:

 إثبات التسجيل القانوني للجمعية 

 النظام األساسي للجمعية 

 اسم الرئيس / الممثل القانوني وبيانات االتصال الكاملة به 

 إن وجد(ثبات امتثال الجمعية للضرائب ا( 

 للجمعية ومالي ادبيتقرير  اخر 

                                            
 المسبق االختيار إعالن ايميل في الدقيقة التواريخ عن اإلعالن سيتم1

 المراحل الفترة

 شاريعقديم المت دعوةفترة  20/02/2023 - 23/01

 1 جلسة استفسار رقم 05/02/2023 - 30/01

 2 جلسة استفسار رقم 19/02/2023 - 13

دعوة أيام التالية إلغالق  5خالل ال 

 تقديم المشاريع

 تقييم الطلبات

دعوة تقديم أيام بعد إغالق  10إلى  5

 المشاريع

 في االختيار المسبقعالن عن المرشحين اإل

أيام بعد إعالن االختيار  10إلى  5من 

 المسبق

)مالحظة: المشاركة في المعسكر  أيامBootcamp (2-3 ) معسكر التدريب

 1 (ةإلزامي

 فردية لمنظمات المجتمع المدني المختارة مسبقًا حصص دعم سيتم االتفاق على التواريخ بشكل فردي

 الموعد النهائي الستالم الملفات كاملة 19/03/2023

 كاملةتقييم الملفات  20/03/2023 أسبوع

 التقديم أمام لجنة التمويل 27/03/2023أسبوع 

http://www.samim.tn/
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 السيرة الذاتية ألعضاء فريق المشروع 

  تفاصيل الحساب المصرفي(RIBللجمعية ) 

 

 :13/02/2023 يجب إرسال طلبات التوضيح إلى جهات االتصال التالية قبل

  mmbleyil@ecodev.mrفي موريتانيا:

  youness.ajoutate@bidaya.ioفي المغرب :

  bilel.mansouri@tcse.networkفي تونس :

 a.hrout@jyif.orgفي االردن:
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