صندوق دعم العمل الثقافي اإلبداعي

مبادىء توجيهية للراغبين في تقديم ترشحاتهم
التوجيهات األساسية

تنبيه:

يتم نشر العرض باللغتين العربية و الفرنسية

في حالة تناقض بين اللغتين يقع الرجوع الى النسخة الفرنسية.
يتم قبول ملفات الترشحات باللغة العربية أو اللغة الفرنسية

الرجاء قراءة كل أقسام هذا الدليل بانتباه قبل ملء استمارة ملف الرتشح.
املبادىء التوجيهية اليت يتضمنها الدليل حتتوى على معلومات أساسية متكنكم أوال من تقرير ما إذا كان بإمكانكم تقدمي
ملف أم ال ،وثانيا من معرفة نوع األنشطة اليت ميكننا متويلها  ،وأخريا من تعبئة استمارة الرتشح دون أخطاء.
لالتصال:

إذا كانت لديكم أسئلة مل جيب عنها الدليل بعد قراءته بتأ ّن اتصلوا بنا على:
الربيد اإللكرتوينinfo.tfanen@tn.britishcouncil.org
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القسم األول :أهداف التدخل
 :1-1اإلطار العام

يندرج مشروع دعم القطاع الثقايف التونسي "تفنن" يف إطار دعم االحتاد األورويب للقطاع الثقايف يف تونس باالشرتاك مع
احلكومة التونسية ( .)PACTويهدف املشروع إىل متويل عمليةﻦﻴﺴﺤﺗ السياسة الثقافية يف تونس (احملور )1وإعادة هيكلة
القطاع الثقايف (احملور )2وذلك مبقتضى احلوكمة اجلديدة اليت تعيشها تونس اليوم .ويف هذا السياق مت ختصيص  6ماليني يورو
إلجناز هذا املشروع الثنائي.
سيتم تنفيذ احملور األول مبقتضى عقد توأمة بنيﺓﺭﺍﺯﻭ ﻥﻭﺆﺸﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ التونسية ووزارات الثقافة يف دول االحتاد األورويب.
وجيسده مشروع " تفنن" فسيتم تنفيذه من قِبَل املركز الثقايف الربيطاين بالتعاون مع شبكة "املعاهد الوطنية
ّأما احملور الثاينّ ،
الثقافية لالحتاد الألورويب"). ( EUNIC
وسيكون التعاون بني احملورين بتصرف ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻥﻭﺆﺸﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ألجل ضمان دميومة فعالية القطاع الثقايف يف تونس.
 :2-1أهداف مشروع "تفنن"

يف سياق سياسة الالمركزية املؤسساتية وتعميم املشاركة الشعبية فإن مشروع املركز الثقايف الربيطاين (تفنن) بالتعاون مع
"شبكة معاهد االحتاد األورويب الوطنية للثقافة" يطمح إىل املسامهة على املدى البعيد يف تعزيز الدميقراطية وضمان االزدهار
االقتصادي يف تونس وذلك بالسعي إىل أن تساهم الثقافة يف دعم التماسك االجتماعي حمليا وجهويا ووطنيا..
وحيرص مشروع " تفنن" على حتقيق هدفني أساسيني:

 -تعزيز التعددية الثقافية التونسية ونشرها حمليا ووطنيا وعامليا.

 دعم حرية التعبري واإلبداع خصوصا يف األوساط الشبابية ،والعمل على إضفاء الطابع االحرتايف على املهن الثقافية.يعمل مشروع "تفنن" على تعزيز االهتمام بكل األمناط الثقافية يف تونس وعلى أن تكون الثقافة يف متناول اجلميع ،كما يعمل
على إحداث أنشطة وابتكارات ثقافية جديدة وعلى التحفيز على اإلبداع ،ومن مثّة إتاحة الفرصة لربوز أجيال جديدة من
املبدعني .ويقتضي حتقيق هذه األهداف تعزيز املقاربة التشاركية احمللية والدفع حنو إنشاء بيئة ثقافية واجتماعية حاضنة لكل
الفاعلني (املواطنون – اجملتمع املدين – القطاع اخلاص – املؤسسات العمومية) وحمفزة هلم مجيعا على العمل .وال يتم ذلك إال
حبسن التنسيق بني خمتلف اجملاالت واملبادرات واملؤسسات والفاعلني الثقافيني واالجتماعيني .وعلى هذا األساس يسعى املشروع
إىل التعريف مبا ضبطه من إجراءات كفيلة بتقوية املوارد احمللية الثقافية واالجتماعية للتحسيس بأمهية اإلبداع وتسيري املشاريع
الثقافية وتطويرها.
ٍ
مؤسسة على قيم
يسعى مشروع "تفنن" أيضا إىل أن يتيح اجملال للجمهور التونسي وخصوصا الشباب لالستفادة من ثقافة
وعناصر حملية وجهوية ووطنية ،وللمسامهة فيها ،وذلك يف سياق مسار دمقرطة اجملتمع التونسي.
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ولتحقيق األهداف سالفة الذكر ،وانسجاما مع سياسة االحتاد األورويب الداعمة لتطوير اجملتمع املدين والقطاع الثقايف
التونسيني فإن تنفيذ مشروع " تفنن" سيتم بواسطة برامج دعم ماليمخصص للمشاريع املقبولة مشفوعة بعمليات متابعة /دعم
فين /وتدريب وذلك ملساعدة أصحاهبا واملنتفعني هبا على إجنازها ( قبل قبول املشروع وأثناء قبوله وبعد قبوله).
ستم ّكن برامج الدعم املايل من االستجابة حلاجيات القطاع الثقايف التونسي املستقل واملشتغلني بالثقافة واجملتمع املدين مبعناه
الواسع والفنانني بصفاهتم الشخصية ،كما سيقدم منحا إلنشاء شبكات جديدة ولتعزيز املبادرات والشبكات القائمة .كل ذلك
مسامهة من املشروع يف تأسيس قطاع ثقايف تونسي جامع وقوي .هذه املتابعة النشطة ستزيد بصفة فعلية من إمكانيات القطاع
الثقايف يف عمومه وستمكن من التغلب على املصاعب اليت حتول دون إمكانية ولوج الفضاء الثقايف واالندماج فيه وكذا املشاركة
والتعاون الثقافيني.
انسجاما مع أهداف مشروع دعم القطاع الثقايف يف تونس ) (PACTفإن مشروع " تفنن" يركز اهتمامه على اجملاالت
الثقافية التالية:
 -الفنون الدرامية

 -الكتاب والنشر

 -الفنون التشكيلية

 الفنون املسرحية :الرقص – املسرح -املوسيقى

 -الرتاث املادي والالمادي

 األشكال اجلديدة للتعبري الفين ( خصوصا تلك املرتبطة بالتطور الرقمي ومرافقه) السينما والقطاع السمعي البصري السياحة الثقافية -جماالت أخرى

سيتم إيالء عناية خاصة باملشاريع ذات القيمة املضافة يف جمال دعم الالمركزية واملوجهة إىل الشباب والنساء
مدة املشروع  3سنوات.
 :3-1األهداف الخاصة لصندوق دعم العمل الثقافي اإلبداعي

 يسعى صندوق دعم اإلبداع إىل تعزيز ودعم اإلبداع يف تونس من خالل مشاريع خالقة وطموحة تستجيب الحتياجاتاملبدعني وأصحاب املشاريع الثقافية واملهنيني يف ميدان الثقافة.
 يهدف هذا الصندوق إىل ختصيص عدد من املنح اهلامة للهياكل الوسيطة اليت يتعني عليها تنفيذ مشاريع واسعة النطاقلدعم اإلبداع واملبدعني.
 -سيتم دعم املشاريع اليت تساهم يف حتقيق هدف أو أكثر من األهداف التالية:

 -اهلدف  :1تدريب ودعم املبدعني الشباب والناشطني الثقافيني و الفاعلني يف جماالت اإلدارة الثقافية والوساطة.

4

 اهلدف :2دعم فضاءات اإلنتاج والنشر اإلبداعي ،وتعزيز الوساطة الثقافية ،ونشر املنتجات الثقافية ،واملسامهة يف خلققيمة مضافة يف جمال االقتصاد الثقايف.
 اهلدف  : 3خلق بيئة للتبادل الثقايف واالجتماعي بني الفنانني والفاعلني الثقافيني ووسائط اإلعالم واجلماهري علىاملستويات احمللية والوطنية والدولية.
 اهلدف  :4تعزيز القطاع الثقايف املستقل بتكريس التعاون والتواصل وخلق منابر احلوار مع السلطات احمللية. :4-1اجلوانب املالية

الجوانب العامة
 مت ختصيص ميزانية تق ّدر بـ  2.4مليون يورو ( ما يعادل 7مليون دينار تونسي) لدعم مشاريع وأنشطة يف إطار تنفيذمشروع " تفنن".
 سيتم توزيع امليزانية املذكورة على ثالثة صناديق ذات أهداف خمتلفة ولكن متكاملة ،وستمنح األموال للفاعلني الثقافينيالتونسيني عقب عروض عديدة لتقدمي مشاريع.
الجوانب الخاصة

 سيقتصر تدخل صندوق التواصل الثقايف احمللي على منحة مالية خاصة باملشاريع املقبولة مبقتضى عرض لتقدمي مشروع. تبلغ قيمة املالية املخصصة هلذا العرض األول قرابة 500.000يورو ( ما يعادل  1.450مليون دينار تونسي) معامكانية عدم ختصيص كامل القيمة املالية و هذا وفقا للمشاريع املرتشحة.
 مطالب التمويل يف اطار هذا العرض ترتاوحo

الحد األدنى للمبلغ 70 000 :يورو (  203 000دينار تونسي)

o

الحد األقصى للمبلغ 100 000 :يورو (  290 000دينار تونسي)

 -ميكن متويل املشروع متويال كامال.

 سيق ّدم التمويل النهائي على أقساط .يصرف القسط األول بعد املوافقة على املشروع وإمضاء العقدّ .أما القسطان الثاينوالثالث فريتبط صرفهما بالتقارير املتعلقة بتقدم اإلجناز والتصرف املايل ،بعد اعتمادها.
 مدة إجناز املشاريع املقبولة ترتاوح بني ثالثة أشهر على أقل تقدير و 12أشهر على أقصى تقدير.القسم الثاني :تقديم الترشح
 :1-2اإلطار العام

قبل ملء االستمارة يرجى قراءة هذه الوثيقة بانتباه.
جيب تقدمي مجيع مطالب ترشحاتكم عرب املوقع االلكرتوين التايل www.tfanen.org
ميكنكم طرح اسئلتكم وارساهلا عربالربيد االلكرتوين التايل info@info.tfanen@tn.britishcouncil.org
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سيتم تقدمي رد على األسئلة ذات األمهية وتوحيدها يف شكل "أسئلة وأجوبة" (األسئلة املتداولة) واليت تتماشى مع املبادئ
التوجيهية و إستمارة الرتشح قبل  8أيام على األقل من املوعد النهائي لتقدمي الرتشحات .وسيتم نشر هذه املعلومات ،يف الوقت
املناسب على هذا املوقع www.tfanen.org
طريقة الترشح:
ستتم عملية اختيار امللفات عرب مرحلتني :تقدمي ملف كامل مع اجتماع تقييم للملفات اليت مت اختيارها مسبقا مث تليه مقابالت
تقييم الكفاءات مع املرتشحني من أجل وضع القائمة النهائية للمشاريع اليت وقع اختيارها.
اآلجال القصوى إليداع الملفات
قبول امللفات كاملة ( آخر أجل)

 15نوفمبر 2017

الساعة التاسعة ليال (بتوقيت تونس)

الرزنامة الخاصة
نشر العرض اخلاص بتقدمي املشاريع

 5أكتوبر 2017

دورات تكوينية وتدريبية

خالل النصف االول من شهر أكتوبر ( 2017تاريخ قابل
للتغيري)

قبول امللفات كاملة ( آخر أجل)

 15نوفمرب 2017

االعالن علئ قائمة املشاريع اليت وقع اختيارها
إلجراء مقابالت تقييم الكفاءات مع المترشحين
مقابالت تقييم الكفاءات مع المترشحين

االعالن علئ قائمة املشاريع

النهائية

إرسال إشعارات القبول أو الرفض للمشاريع املقرتحة و
الدخول يف نقاش حول تفاصيل املشاريع وإمضاء العقود.

 15ديسمرب ( 2017تاريخ قابل للتغيري)
بني منتصف ديسمرب  2017و منتصف جانفي
(2018تاريخ قابل للتغيري)
 5فيفري ( 2018تاريخ قابل للتغيري)
على إمتداد شهر فيفري 2018

كل التعديالت اليت ميكن أن تطرأ على هذه الرزنامة جتدوهنا على املوقع
http://www.tfanen.org
 :2-2مقاييس اجلدارة /األهلية

المتقدم بمشروع
ينبغي أن يكون املتقدم مبشروع مجعية تأسست يف تونس وتنشط هبا بطريقة
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قانونية ،أو ؛

 شركة خاصة ذات صبغة ثقافية أو فنية (بقرينة السجل التجاري) ،ويشرتط عدم استغالل مداخيل رحبية من النشاط الناتج عناملشروع; أو ؛
 مؤسسة عامة ذات صبغة غري إدارية (املؤسسات الوطنية ذات الصبغة غري اإلدارية)حالة الشراكات
يع ّد التشجيع على إنشاء وتعزيز الشبكات بني خمتلف أصناف الفاعلني يف اجملال الثقايف (جمتمع مدين –فنانون بصفاهتم
الشخصية – القطاع العام –مؤسسات القطاع اخلاص ..اخل) من بني األهداف الرئيسية ملشروع " تفنن" .ويشجع املشروع
الرتشحات التشاركية اليت تضم مؤسستني أو ثالثة تعمل يف إطار شراكة (حمليا وجهويا ووطنيا) ضمن منظمة  /جمموعة منظمات/
كتلة متتع بقدرات أو خربات واسعة.
وإذا كنتم ترغبون يف الرتشح ضمن شراكة ينبغي عليكم تعيني متقدم واحد يُصرف بامسه الدعم املايل ويتعاقد بصفة رمسية مع
ويتصرف يف األموال املرصودة ويوايف املشروع بتقارير مالية ووصفية.
املشروع ويكون بذلك مسؤوال عن إجناز املشروع
ّ
الرتشحات املشرتكة اليت تضم مؤسسات ذات أهداف رحبية ( مثال ذلك املؤسسات اليت توفر للمرتشحني دعما تقنيا
ألفكارهم أو إلدارة مشاريعهم ) ميكن قبوهلا إذا ما اتضح أن ال غاية رحبية هلا يف هذا املشروع .ومن الضروري التحقق من ذلك يف
خمتلف مراحل إجناز املشروع .ميزانيات املشاريع ينبغي أن تكون متوازنة (توازن بني املداخيل واملصاريف) ومطابقة لألنشطة املعلن
عنها يف امللف املودع.
ميكن الرتشح بصفة شريك يف املشروع و هذا يشمل:
 -منظمات اجملتمع املدين

 املؤسسات العمومية (دور الثقافة – مراكز الفنون الدرامية– دور الشباب ..اخل) -جمموعات غري رمسية (مؤسسات يف طور التكوين مثال)

 -مؤسسات القطاع اخلاص (شرط أن تثبت عدم سعيها إىل أي ربح طوال مدة املشروع)

 الفنانون والنشطاء بصفاهتم الشخصية.ميكن أن يكون الشركاء تونسيون أو أجانب.
امكانية تعدد المشاريع للمتقدم

 ال ميكن للمرتشح التقدم بأكثر من ملف واحد لكل قسم يف إطار هذه الدعوة لتقدمي مقرتحات.
 بإمكان املرتشح تقدمي أكثر من ملف ترشح تابعة ملشروع "تفنن" (صندوق التواصل الثقايف احمللي و صندوق دعم
اإلبداع).
 ميكن للمتقدم مبشروع اضافة مشاركات أخرى بصفة شريك.
 ميكن للشريك املشاركة يف أكثر من مشروع بصفة شريك.
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المشاريع الجديرة بالقبول
حددها الصندوق ( انظر اجلزء 3-1من هذا
 من جهة املوضوع :ينبغي هلذه املشاريع أن تستجيب لألهداف اليت ّالكتيّب) وأن حتيل بشكل صريح على ما اختارته من األهداف اليت سطّرها الصندوق.

 من جهة مدة اإلجناز :يتطلب إجناز املشروع الواحد مدة زمنية ترتاوح بني6و 12أشهر على أقصى تقدير .وميكن جتديداملشاريع شرط أن تكون جيّدة األداء.

 من جهة املوقع :ينبغي أن يكون جمال تنفيذ املشاريع كامل تراب اجلمهورية التونسية مع أولوية مطلقة للمواقع خارجاملراكز احلضرية الساحلية الكربى.
الميزانية
جيب أن تكون التكلفة التقديرية للمشروع املدرجة بامليزانية القرتحة معقولة و مربرة بالنظر لألنشطة و خطة العمل املزعم
تنفيذها و ضرورية لتحقيق أهداف املشروع .تغطية املصاريف ال تشمل اال العملياتاليت تتم خالل فرتة تنفيذ املشروع مع وجوبية
اثباهتا باإلعتماد على املستندات و الوثائق احملاسبية و املالية.
ال يتم متويل :
 الديون و الفوائض. اإلحتياطات املخصصة لتغطية اخلسائر و الديون املصاريف اليت متت تغطيتها من طرف ممول اخر شراء األراضي و العقارات و وسائل النقل خسائر فروق أسعار الصرف اإلعتمادات رواتب املوضفني باإلدارات العموميةالقسم الثالث :تقييم الملفات
ستتم عملية اختيار الملفات على مرحلتين :تقديم ملف كامل يليه اجتماع تقييم للملفات التي تم اختيارها مسبقا.

 :1-3امللف كامال

 البداية تكون مبراجعة إدارية تسمح بالتأكد ما إذا كنتم أجبتم عن كل األسئلة املطروحة أم ال  ،وما إذا كان مشروعكميستجيب ألهداف الصندوق أم ال .امللفات الغري كاملة أو اليت ال تشمل أهداف الصندوق ميكن رفضها.
كل الطلبات املؤهلة للتقييم إىل جلنة التقييم لتقييمها فنيا وفق املعايري التالية:
 يف مرحلة ثانية ترسل ّ8

املعايري

التعريف /احملددات

1

حتديد واضح حلاجة ما أو ملشكل
يستوجب حال أو لتغيري مزمع إدخاله

2

ارتباط األنشطة بالتأثري املتوقع للمشروع ومبيزانيته ارتباط األنشطة املقرتحة بأهداف املشروع
والتأثري املتوقع واملشكلة اليت يتعني معاجلتها.
املقرتحة
الطابع االبتكاري والقيمة املضافة لألنشطة
املقرتحة.
جيب أن تكون التكلفة التقديرية للمشروع
معقولة مع ضرورة دراسة جدواها.

30/

3

نوعية الفريق القائم على املشروع وأمهية
الشركاء ( إن وجدوا)

نقاط قوة أصحاب املشروع حمددة
وموصوفة بشكل جيّد ومقنعة.
يف حال وجود شركاء من مصلحتهم أن
يكونوا واضحني وأن يتعاونوا يف ما بينهم.

20/

4

االنفتاح االجتماعي واجلغرايف وسيادة روح
العمل اجلماعي والتشاركي

يتطلب املشروع عمال تشاركيا وشبكيا
مبا يف ذلك بني املناطق املختلفة جغرافيا.
قيمتا اإلدماج (إدماج النساء والشباب
واألقليات) واحرتام التنوع تؤخذان بعني
االعتبار.
وجود جمهود لالمركزة أخذ القرار
والنشاط نفسه والقيام به خارج العاصمة
وباجتاه املناطق الداخلية

20/

اجملموع

يضبط املشروع هدفا حمددا ويقنع
بأمهيته

العدد
30/

/
100

 : 2.3مقابالت تقييم الكفاءات
في حين تم قبول ملفكم ،سيقوم فريق العمل تفنن -تونس االبداعية بالتواصل معكم من خالل إجتماع عمل لمناقشة تفاصيل المشروع.
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القسم الرابع :اإلعالم باستالم الملف والردود

سنرسل إل كل من أودع ملفه رسالة إلكرتونية نعلمه فيها باستالم ترشحه.
 :1-4فرضية رفض مطلبكم

يف حال رفض مطلبكم ستتوصلون برسالة إلكرتونية نعلمكم فيها بالرفض وهذا ال مينعكم من إمكانية الرتشح للعروض
املستقبلية لربنامج " تفنن".
 :2-4فرضية قبول مطلبكم

الملف الكامل
يف حالة قبول ملفكم بصورة هنائية ستصلكم رسالة إلكرتونية تدعوكم لتنظيم جلسة عمل مع فريق تسيريمشروع "تفنن"
إلمتام تفاصيل الرتشح .إمضاء عقد املنحة املالية يقع إثر الوصول إىل إتفاق هنائي حول كل النقاط املتشاور عليها (امليزانية –
تفاصيل األنشطة.)...
يف حاالت إستثنائية ميكن ملشروع تفنن تعديل قيمة التمويل وذلك خارج احلدين األدين و األقصى املذكورين أعاله .
 :4.3العقد /االتفاقية

كل الذين قبلت ملفاهتم هنائيا سيصلهم عقد صحيح األركان يتضمن كل تفاصيل الشروط العامة واخلاصة املتعلقة
باملشروع وأنشطته وفيه كذلك كل االلتزامات التعاقدية .هذه االتفاقية متقيّدة بالتشريع التونسي ساري املفعول /بالقوانني
التونسية سارية املفعول.
القسم الخامس :اسئلة واجوبة

 .1ما معىن شراكة/شريك؟
برنامج تفنن -تونس االبداعية يشجع على خلق شراكات مع خمتلف األطراف.
الشراكة هي تعاون رمسي بني منظمتني أو أكثر تتضافر فيه اجلهود واخلربات ،وجتمع املوارد من أجل تنفيذ مشروع مشرتك .تقتضي
الشراكة أن يقدم املرتشح ملفاً ،ممثالًيف ذلك كل شركائه بصفة رمسية.
املرتشح الرمسي هو الذي يتحصل على اإلعتماد املايل اثر توقيع عقد مع الطرف املمول أو من ميثله.

للشركاء دور فعال يف تنفيذ املشروع ،كما أنهم يستفيدون من تأثري املشروع على األطراف املسامهة والفئات املستهدفة خالل و
اثر تنفيذه.
 .2هل جيب أن يكون متويل املشروع حصرياً من طرف برنامج تفنن  -تونس اإلبداعية ،أم أنه باإلمكان تشريك ممولني
اخرين ،خاصةً وإن كانت ميزانية املشروع تفوق حدود متويل برنامج تفنن؟
جي ب على ميزانية املشروع أن حترتم قاعدة التوازن بني املصاريف واملداخيل .إذ جيب على املرتشح أن يثبت ضرورة ادماج ممول
خارجي ،بتقدمي عقد موقع مع هذا املمول عند تقدمي ملف ترشحه.
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يف حالة متويل مشترك ،جيب على املستفيد أن يربهن ويثبت على كل املصاريف واألنشطة ،مهما كان مصدر التمويل.
ميكن جلزء من متويل املشروع أن يتأتى من شبكة املراكز الثقافية األوروبية املوجودة يف تونس
(  ،)Réseau EUNIC des instituts culturels nationaux de l'Union européeneحيث أن
دعم هاته املنظمات تتوافق مع برنامج تفنن.
ال ميكن للميزانية اجلملية للمشروع أن تفوق احلد املقرر ضمن التوجيهات األساسية ،مهما كانت مصادر التمويل.
 .3هل تستطيع اجلمعيات ذات طابع غري ثقايف (مثل مجعيات احلفاظ على البيئة) أن تتقدم بطلب الرتشح هلذا الصندوق؟
ال ميول هذا الصندوق سوى املشاريع الثقافية .إال أن مجيع أنواع اجلمعيات مؤهلة للرتشح .ومن اجلدير باإلشارة إىل أن خربة
الفريق وكذلك مراجع املشروع ذات الصلة ستكون معايري االختيار.
 .4هل ميكن أن يغطي الصندوق شراء املعدات ،اليت ميكن أن تظل ملكا ألصحاب املشاريع ،وأن ختدمهم بعد انتهاء
املشروع؟ هل يغطي الصندوق النفقات اإلدارية مثل اإلجيار أو الرواتب ؟
نعم ،شريطة أن تستجيب املصاريف اإلدارية  /شراء هذه املعدات إىل معايري قبول النفقات .جيب أن تكون مجيع النفقات
معقولة ومربرة ،وتستخدم أثناء تنفيذ املشروع و لتحقيق اهدافه واألنشطة اليت سيتم تنفيذها ،وجيب إثباهتا و التحقق منها من
خالل وثائق مالية وحماسبية .
 .5هل ميكن تشريك خرباء ،مستفيدين ،أو مشاركني اجانب يف املشروع؟
للمنظمات األجنبية احلق يف املسامهة يف املشروع كشركاء .بالتايل فإنه ميكن ادماج أطراف أجنبية كخرباء أو غريها .لكن من
الواجب أن يكون مستهدفو املشروع تونسيون باألساس.
يف حالة تشريك أطراف أجنبية ،تقع دراسة امللف بإمعان حىت يتأكد ضمان االستفادة لتونس والتونسيني بدرجة أوىل.
 .6هل يقع رصد التمويل بالدينار التونسي ،أو بعملة أجنبية؟
يرصد التمويل بالدينار التونسي ،يف احلساب اجلاري للمرتشح الرمسي( ،وهو بالتأكيد منظمة تونسية) على اقساط وفق
برنامج مضبوط.
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