
 2014لسنة  –مداخيل منظمة التعليم من أجل التوظيف  بتونس المتأتية من الخارج 

نوعية  البرنامج / المؤسسة المصدر البلد المصدر

 المداخيل

 المبلغ بالدينار المبلغ بالدوالر خالتاري

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 مبادرة الشراكة  الشرق أوسطية

MEPI 

 463,741 148 247,00 89 14/07/2014 هبة 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 مبادرة الشراكة  الشرق أوسطية 

MEPI 

 112,749 383 224750,00 28/08/2014 هبة 

 DROSOSمنظمة دروسوس  سويسرا

  مشروع مستقبلي -

 942,000 370 220000,00 21/08/2014 هبة

الواليات المتحدة 

 األمريكية

منظمة التعليم من أجل التوظيف بأمريكا 

  ABRAAJ برنامج

 114,000 7 601,53 4 19/02/2014 هبة

 سفارة الواليات المتحدة األمريكية بتونس تونس
  Microsoft Innovation Centerلفائدة 

 

 06/02/2014 هبة

22/07/2014 

25/12/2014 

17 498,00 

47 490,00 

57 000,00 

 

28 224,27 

80 448,06 

105 792,000 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 التوظيف بأمريكا منظمة التعليم من أجل

 N&L)تنظيم  مؤتمر المنظمة بتونس

Event) 

 14/05/2014 هبة 

18/07/2014 

12/09/2014 

  13 275,50 

21 798,00 

3 563,00 

20 963,275 

36 540,724 

6151,923 
 

 



 2015لسنة  –مداخيل منظمة التعليم من أجل التوظيف  بتونس المتأتية من الخارج 

نوعية  البرنامج / المؤسسة المصدر البلد المصدر

 المداخيل

 المبلغ بالدينار المبلغ بالدوالر خالتاري

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 مبادرة الشراكة  الشرق أوسطية

MEPI 

 29/07/2015 هبة 

27/02/2015 

31/12/2015 

200 000,00 

161 334,00 

57 985,22 

306 534,600 

379 260,000 

116 435,888 

 DROSOSمنظمة دروسوس  سويسرا

  مشروع مستقبلي -

 25/05/2015 هبة

03/12/2015 

220000,00 

220000,00 

420 310,000 

451 000,000 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

التوظيف  منظمة التعليم من أجل

 بأمريكا

 (Intel, Citi, Abraaj, Valej)برامج 

 892,000 113 000,00 60 03/02/2015 هبة 

التوظيف  منظمة التعليم من أجل اسبانيا

 سبانيابأ

 (Accenture -TTF مشروع)

 03/09/2015 هبة

18/12/2015 

27 330,00 

63 770.00 

52 828,634 

128 905,028 

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية سفارة 

 بتونس
 مشروعلفائدة  

(Microsoft Innovation Center)  

 

 5889,000 000,00 3 26/10/2015 هبة

 

 



 

 2016لسنة  –مداخيل منظمة التعليم من أجل التوظيف  بتونس المتأتية من الخارج 

نوعية  البرنامج / المؤسسة المصدر البلد المصدر

 المداخيل

 المبلغ بالدينار المبلغ بالدوالر خالتاري

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 مبادرة الشراكة  الشرق أوسطية

MEPI 

 811,00 162 26/04/2016 هبة 

 

327 250,110 

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

التوظيف  منظمة التعليم من أجل

 بأمريكا

 (Intel, Citi, Abraaj, Valej)برامج 

 124,850 25 575,00 12 21/04/2016 هبة 

التوظيف  منظمة التعليم من أجل اسبانيا

 سبانيابأ

 (Accenture -TTF مشروع)

 08/06/2016 هبة

 

68 300,00 

 

143 921,266 

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

التوظيف  منظمة التعليم من أجل

 بأمريكا

 (Citiامج ن)بر

 172,731 43 000,00 20 16/06/2016 هبة 

المتحدة  الواليات

 األمريكية

التوظيف  منظمة التعليم من أجل

 بأمريكا

 (Citiامج ن)بر

 719.868 5 653,00 2 15/09/2016 هبة 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 مبادرة الشراكة  الشرق أوسطية

MEPI 

 715,00 53 21/09/2016 هبة 

 

118 173,00 

 



الواليات المتحدة 

 األمريكية

التوظيف  منظمة التعليم من أجل

 بأمريكا

 (Citiامج ن)بر

 000,00 55 000,00 25 21/09/2016 هبة 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 مبادرة الشراكة  الشرق أوسطية

MEPI 

 069,45 34 28/10/2016 هبة 

 

76 674,535 

 

التوظيف  منظمة التعليم من أجل اسبانيا

 سبانيابأ

 (Accenture -TTF مشروع)

 16/11/2016 هبة

 

68 300,00 

 

154 706,653 

 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 مبادرة الشراكة  الشرق أوسطية

MEPI 

 358,00 244 17/11/2016 هبة 

 

556 525,00 

 

 مبادرة الشراكة  الشرق أوسطية ب ر غمال

MEPI Regional Office 

Rabat  

 971,00 17 13/12/2016 هبة 

 

41 225,474 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (MEPI) الشراكة الّشرق أوسطيّةلمحة عن مبادرة 

(. بعث البرنامج سنة MENA( هو برنامج وضعته وزارة الخارجية األميركية لتشجيع جهود اإلصالح في منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط )MEPIمبادرة الّشراكة الّشرق أوسطية )

 ، وله خمسة أهداف في المنطقة:2002

 القانون تعزيز دور المجتمع المدني و تطبيق -

 دعم وتشجيع النساء والشباب -

 تحسين وتوسيع نطاق التعليم -

 تشجيع اإلصالحات االقتصادية -

 تعزيز المشاركة السياسية -

اكل الحكومية والمنظمات الخاصة ، فضال عن المؤسسات التعليمية والهيMENAو لتحقيق هذه األهداف، توفر المبادرة دعما مباشرا للمنظمات غير الحكومية الدولية واإلقليمية في منطقة 

 لتنفيذ مشاريع تهدف إلى بناء القدرات في المنطقة.

 ين وأكاديميين وطالّب ومشّرعين.و من خالل هذه الشراكات، تعّزز المبادرة قدرات المشاركين الذين هم وكالء للتّغيير في المنطقة، ومن بينهم جمعيات وقادة أعمال وناشط

 

  دروسوس مؤسسة لمحة عن 
 

 تسعى مؤسسة دروسوس إلى تمكين أشخاص يعانون أوضاعا صعبة من العيش بكرامة 

 تجاه نفسه واآلخرين وتجاه البيئة. ، تعمل المؤسسة على بناء قدرات أفراد المجتمع وتوفير ظروف حياة مناسبة لهم ليتحمل كل منهم المسؤولية 

. ويرجع الفضل في تأسيسها إلى وديعة سويسرية خاصة وسخية.  2005 عامومقرها مدينة زيوريخ. وهي تمارس نشاطها منذ بداية   2003تأسست مؤسسة دروسوس في أواخر عام 

 خيرية غير هادفة للربح وتعمل من أجل الصالح العام.  مؤسسة دروسوس مؤسسة 

 مؤسسة دروسوس مستقلة فكريا، سياسيا، ودينيا.

 نشاطهاطلع المؤسسة الرأي العام على ت



 

 :بإيجازإنتل  شركةلمحة عن 

  الضرورية لتشغيل جميع األجهزة التكنولوجية في العالم.إنتل هي إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات و االبتكار. و تتولى إنتل تصميم وصناعة التكنولوجيات األساسية 

 www.blogs.intel.comو  www.newsroom.intel.comيمكن الحصول على المزيد  من المعلومات عن إنتل على الرابط: 

 Microsoft    شركة حول

 

 لالستخدام المهنيالملحقات والخدمات البرامج و واسعة من وتسويق مجموعة وتقوم الشركة بتطوير .في مجال البرمجيات، الشركة الرائدة عالميا (MSFT :ناسداك)، ومايكروسوفت 5791تأسست في عام 

 .مكاناتهمإ التعبير عن في حليفهم أفضل التكنولوجيا لجعل ائهاعمالئها وشرك من واإلبداع، وطموحات المشاريع الخدمية التي تحركالعاطفة واالبتكار و خبرتها لجلب مايكروسوفت هو بعثة .المستهلكو

 ،1155سبتمبر  1 منذ .ثالثين شخصا توظف نحو تونس، ومايكروسوفت 5777تأسست في عام 

 

 

 

http://www.newsroom.intel.com/
http://www.blogs.intel.com/

