
  

 
شحاتدعوة  "  لقبول التر ي

ي برنامج "دعمن 
 
ي ال بالشمال للمؤسساتلمنح دعم ف   غرب 

شحات شحاتلأخر أجل  2020 جوان 1: بداية قبول التر  2020 جوان 30: قبول التر

انة، سليباجة، جندوبة، : المقر الرئيسي للمؤسسة
 الكاف

 مؤسسةدينار لكل  25000الحد األقىص 
 مستفيدة

 
ي إطار برنامج تنمية قدرات غرف التجارة والصناعة بالجنوب 

 
، ف ي ،الغرب  ي ي والشمال الغرب 

 
ف بتمويل و  الجنوب الشر

اف األمريكية، سفارة الواليات المتحدةمن   (،FSVC) التطوعية للخدمات المالية المنضمة الدولية تحت إشر

ي  شمالتتقدم غرفة التجارة والصناعة بال شحاتبإطالق دعوة الغرب   المؤسساتالح لص للتمتع بمنح لقبول الت 

ي 
 
دينار مما يمكنهم  25000 أقصاها بدعم من أجل االستفادة  الغرفةالتابعة لمنطقة  الواليات األربعةالواقعة ف

 تحقيق هدف تجاري.  إىل هدفي ماديغتر  نشاطمن تمويل 

ي  مؤسساتشجع الت
ي  شهدتالت 

 
ا ف ً ا كبتر

ً
شح عىل COVID 19أزمة جائحة عىل إثر  أنشطتها انخفاض  . الت 

 

I . سياق عام 
ي تبذلها الحكومة التونسية وجهود التنمية 

ا بير  إال أن هناك تفاو  االقتصادية،عىل الرغم من الالمركزية الت  ً ا كبتر
ً
ت

ى  ي تونس الكت 
 
ية ف ي المناطق الداخلية من تونس واقتصادات المناطق الحض 

 
المناطق و االقتصادات اإلقليمية ف

ي تعزيز مساهمة ( لل2006)أكتوبر  75-2006. تم تفويض غرفة التجارة والصناعة بموجب القانون الساحلية
 
ف

ي مناطقهم. تنمية القطاع الخاص وتشجيع االس 
 
 تثمار ف

ي ) المهنيةمن أجل تعزيز القدرات 
 
ف ي الجنوب الشر

 
ي )CCISEللغرف ف ي CCISO( والجنوب الغرب  ( والشمال الغرب 

(CCINO  وتحسير ) ي  تمركزها
 
"الغرف الثالث إلطالق وإدارة برنامج  FSVCستدعم  المنطقة،ف ي

ذي ال "دعمت 

ي مناطق لمؤسسات التنافسية لهدف إىل تنشيط القطاع الخاص وتعزيز القدرة ي
 
ي و الف

 
ف ي لاجنوب شر جنوب غرب 

 . ي ي تح مؤسساتإىل الموجهة هذه المبادرة  وشمال الغرب 
 
ي تعت  عن رغبتها ف

جاري ولكن ليس تال نشاطها  سير  الت 

ي  مؤسساتلديها الموارد للقيام بذلك. كما سيتم إيالء اهتمام خاص لل
الوبائية  ورونا الكأزمة مدى تأثتر  تثبتالت 

 انخفاض نشاطها.  عىل

 

II . وع والهدف  إطار المشر

وع  اتيجية. يجب أنالمتعلقة ب عدد من التحسينات لألنشطة التجارية للمؤسسةقد يتضمن المشر تندرج  است 

وي    ج"التالية:  عايتر مالات ضمن نشاطهذه ال  "المنتج والسعر والمكان والت 

 (: فقط )للعلممعايتر أمثلة عىل ال

 شهادة ،للتصنيع التونسيةالمواصفات  شهادةالحصول عىل الشهادات ) - منتجال
 .(..  ،المواصفات البيولوجية شهادة حالل،

وط التعبئة والتغليف والتصميم والعالمات التجارية ...  -  تحسير  شر

ة لمراجعة  - السعر ا لمجموعة  أو االستعانة بالخت 
ً
تحديد أسعار تنافسية وفق

 المنتجات المعروضة

ونية  - مكان   الدولية،االتصال بمنصات التجارة اإللكت 
 دعم لدخول سوق دوىلي جديد، -
ي المتاجر المتخصصة و  -

 
ىمحالت العرض منتج ف  محالتوال الكت 

 . التجارية
ي السوق أو الوصول أو تطوير تطبيقات الويب  -

 
الهاتف لزيادة حصتها ف

ي السوق
 
 إىل قطاع جديد ف

وي    ج ة إلعداد حملة ترويجية )اختبارات المستهلك / تذوق  - التر االستعانة بالخت 
ي برنامج  المنتج،

 
،عرض / شهادة ف ي

 حملة إعالنية( تلفزيوب 



  

III .  التأهيلمعايتر 
  مؤسسةلل التأهيلمتطلبات  (1

 (،البيانات المالية للعامير  الماضيير   تحميل)يرج   سنتير  ألكتر من  الذات قائمة مؤسسة . 1

ي قطاعات التجارة والصناعة والحرف وال مؤسسة . 2
 
 ،الصغرى مهنتعمل ف

تحميل رج  ي) ينتمي للواليات التابعة للغرفةالمسجل  مؤسسةالمقر الرئيسي لليجب أن يكون عنوان  . 3

 ،من السجل التجاري( نسخة

ي وقت تقديم الطلب ) مؤسسةيجب أن تكون ال . 4
 
ي الغرفة ف

 
ي ليست أعضاء المؤسساتعضوا ف

بعد  الت 

ي  مشاركةيطلب منها االتصال بالغرفة لدفع رسوم العضوية األساسية لتكون قادرة عىل ال
 
نامج(.  ف  الت 

 موظف 50و 5بير   مؤسسةحجم ال . 5

اح  الكورونا الرتباط مباشر بانخفاض نشاطها بأزمة جائحة  مؤسسةال إثبات . 6 ياء ات إلحنشاطواقت 

 النشاط. 

ي المص . 7
 
 الحعدم وجود تضارب ف

شحفسيتم رفض ال أعاله،المتطلبات المذكورة  مؤسسةإذا لم تستوِف ال  . ت 

وع تأهيلمعايتر ال (2  المرتبطة بالمشر

وع ال تتجاوز  -  . أشهر  6مدة تنفيذ المشر

وع  يتمثل - ي تحسير  نشاطات تجارية المشر
 
 (؛)انظر االستثناءات أدناهف

ة ب - وع مرتبط مباشر ي القسم  ذكورةالم المعايتر مثال عىل )نشاط تجاري أثر المشر
 
 (؛IIف

انية المطلوبة - وع يجب أال تتجاوز  المتر  انية  الرجاءدينار ) 25000لتنفيذ المشر  3قسم ملء جدول توقعات المتر 

ونية(   (اختيارية)من االستمارة اإللكت 

انية والجداول الزمنية لكل  مؤسسةيتم تشجيع ال  . نشاطقدر اإلمكان عىل تقديم تفاصيل المتر 

 غتر المؤهلة: النشاطات ال

 (؛وما إىل ذلك ،حواسيبوال مكتبيةاقتناء المعدات )معدات  -

اء المواد الخام لسلسلة  -  بالتجزئة؛وبضائع إلعادة بيعها  ،مؤسسةال إنتاجشر

 دفع االجور -

ي المعارض الخارجية.  -
 
 تمويل الرحالت الدراسية والمشاركة ف

 أشهر؛ 6اتها أكتر من نشاطشهادة تستغرق  -

ي ليس لها تأثتر مباشر عىل ال -
امج الت   التجاري؛ نشاطالت 

ي المهرجانات.  -
 
ي والنوادي الثقافية والمشاركة ف

 
 العروض الثقافية والبحث الثقاف

وبات الكحولية(؛ - فيه )مثل حفالت االستقبال واألنشطة االجتماعية واالحتفاالت والمشر  تكاليف الت 

امج  -  أخرى. تمويل أنشطة متعلقة بت 

IV . وعخطوات ت  نفيذ المشر
 تقديم الطلب (1

 : الطلباتمحتوى وشكل 

: العربية يجب كتابة جميع الطلبات بالفرنسية أو   وتشمل ما يىلي

ونية 1 القسمعن طريق ملء  مؤسسةال حول معلومات . 1  من االستمارة اإللكت 

وع عن طريق ملء  . 2 ونية 2 القسممعلومات عن المشر  من االستمارة اإللكت 

انية من خالل  . 3 ونية 3 القسم استكمالتخطيط المتر  ي ذلك )اختياري( ب: من االستمارة اإللكت 
 
 ،نشطةاأل ما ف

انية الخاصة  وع من ووقت تنفيذها  نشاطكل لوالمتر  يطة أن ي نشاط. يمكن أن يتكون المشر كون واحد أو أكتر شر

ي غضون 
 
 للتحقيق ف

ً
انية اإلجمالية المطلوبة أقل من  6قابال  دينار.  25000أشهر وأن تكون المتر 

ي  تحميل نسخ . 4
ف المعر  التجاري،عىل وجه الخصوص: السجل  ،مؤسسةالنشاط  تثبتمن المستندات الت 

ي 
؛البيانات المالية للعامير   ،الجباب   الماضيير 



  

وع و / أو نموذج العمل  المرشح يشجع . 5  عىل إرفاق خطة عمل المشر

شحاتفحص وتقييم ال (2  تر

ي وزارة  الغرفة،من قبل لجنة مؤلفة من عضوين من  ترشحيتم تقييم كل 
 
ي السف التجارة،وعضو ف

 
ارة األمريكية وعضو ف

وستشمل ( وانج 30أسابيع من تاري    خ إغالق دعوة المشاري    ع ) 5. تستمر مرحلة التقييم FSVCوعضوين من 

 الخطوات التالية: 

شحاتتدرس لجنة االختيار ال (: المدة أسبوع) األوىلي االختيار  مرحلة . 1 ونالمستلمة بالوسائل  ت  ية اإللكت 

ي المعايتر المذكورة أعاله عوالمشاري    
 
ي تستوف

ا الت 
ً
 المحددة مسبق

ي المرحلة تتم مقابلة المرشحير  الذين تم اختيارهم  المقابلة )أسبوعان(:  رحلةم . 2
 
تحقق من قبل اللجنة لل األوىلف

انية المطلوبة.   من جدوى أعمالهم ضمن المواعيد النهائية المحددة والمتر 

ي  مرحلة القبول )أسبوع واحد(:  . 3
 . الفائزةجنة االختيار للمشاري    ع من لالقرار النهاب 

وع بير  ال مرحلة توقيع العقد وتخطيط العمل )أسبوع واحد(:  . 4 لمختارة ا مؤسسةيتم توقيع عقد إطالق المشر

 وغرفة التجارة. 

 طريقة تقييم الطلبات

وع عىل المعايتر األربعة التالية:   : الوقت المحدد و  للقياس، إمكانية التطبيق محددة، قابلةتستند معايتر التقييم لكل مشر

وع:   يتم تخصيص درجة لكل معيار لكل مشر

 

وع لتقييم أفضل المشاري    ع )بحد أقىص   نقطة(.  20يتم احتساب مجموع العالمات األربعة لكل مشر

وع )لإلرشاد(:  عملية تنفيذ  (3  ومراقبة المشر

ي ورشة عمل  المرحلة األوىل: 
 
اء ليشارك الفائزون ف  . FSVCتنقيح المشاري    ع من قبل خت 

 المشاري    ع إطالق الثانية: المرحلة 

 مصحوب بالوثائق الداعمة سداد  طلب-األول  نشاطال إكمال الثالثة: المرحلة 

ي )إن وجد(  نشاطال استكمال الرابعة: المرحلة 
 الداعمةبالوثائق  مصحوبسداد  طلب-الثاب 

 ....  الخامسة: المرحلة 

وع  : Nالمرحلة  ي " المشاركة-إتمام المشر
 
وع عىل األداء التجاري للupoFocus grف  مؤسسة" لقياس أثر المشر

ف عليه  وع وتشر  . FSVCتتوىل كل غرفة إدارة ومراقبة كل مشر

V .  شحات  تقديم التر

شحات  اختيار  يتم ي تال ت 
ي الت 

 
وع )لل تأهيلال( ومعايتر III.1 القسم) مؤسسةلل التأهيلمتطلبات  ستوف ( III.2 القسممشر

ي فحص معمق للمقابلة  جراءإل 
وع. يجب أن يرفق المرشح المستندات الالزمة الت  القسم ) مؤسسةنشاط ال تثبتمشر

IV.1 .قد يؤدي أي تأختر أو إغفال إىل رفض الطلب .) 

شحمىل  استمارة اليجب   . 2020-06-30 قبل  shorturl.at/aiQRT ت 

ي ال ،تاري    خبعد هذا ال
 
شحاتلن يتم النظر ف  . ت 

وع  محدد  5-1  واضح ومحدد مشر

وعوجود أداة قياس  قابل للقياس  5-1 فعاليات المشر

وع  إمكانية التطبيق  5-1 ؟يمكن تطبيقههل المشر

ي  تطبيقهل يمكن  الوقت المحدد
 
وع ف  5-1 أشهر؟ 6 أجال أقاصاهالمشر

http://shorturl.at/aiQRT


  

  االتصال: يرج   ،لالستفسار 

ي  شمالغرفة التجارة والصناعة بال    التطوعية للخدمات المالية المنضمة الدولية  الغرب 
ي   مريم الطرابلسي   دليلة العرب 
 78456261 / 458 458 78رقم الهاتف:   374 330 36رقم الهاتف: 

mtrabelsi@fsvcmaghreb.org 
 

 dalilalarbi.ccino@gmail.com 
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