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آفافمنك 
آفافمنك 

2018



2018

الحصة

الحصة التکوینیة مقدمة لبعث مشروع
حصة التکوین حول العالقات الشغلیة

الحصة التکوینیة مقدمة لتکنولوجیات اإلتصال
حصة التکوین حول الجبایة

حصة التکوین حول الضمان اإلجتماعي
حصة التکوین حول إنجاز مخطط األعمال

حصة التکوین حول التأسیس القانوني للمؤسسة
حصة تکوینیة حول الفرانشیز

حصة التکوین حول تقنیات التواصل
حصة تکوینیة حول التصرف يف املوارد البشریة

حصص تکوینیة حول الجودة
حصة التکوین حول تقنیات البیع

حصة التکوین حول التصدیر
تکوین مابعد اإلحداث

تکوین فالحي
دورة تکوینیة حول تربیة السمان

حصة تکوینیة للبحث عن أفکار املشاریع
حصة تکوینیة حول اإلمتیازات الجبائیة

حصة تکوینیة حول اإللتزامات اإلجتماعیة للمؤسسة
دورة تکوینیة حول

Plan d’Affaires, Design Thinking, Business
Model CANVAS باإلشتراك مع Réseau Entreprendre

املجموع

عدد الحصص

9
7

22
9
9
2
9
12
8
9
4
1
8
2
2
1
2
1
1
1

119

عدد اإلستفادات

124
84
253
104
117
33
127
130
105
136
62
13
89
21
23
11
23
10
16
5

1486
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الحصة

 حصة مرافقة إلعداد الباعث
لورشة التمویل

 حصة مرافقة إلنجاز دراسة
مشروع

 حصة مرافقة واستشارات
لبعث مشروع

حصة مرافقة مشروع فالحي
 

املجموع

املرافق/ الخبیر املحاسب

السید أیمن دحمان
 

 السادة حمادي العکروت
محمد املصمودي

سامي الزیاني

السید أیمن دحمان
 

السید فوزي شکري

عدد الحصص

6

119

14

1

140

عدد اإلستفادات

23

226

73

1

323

آفكحآظغئ 
آفكحآظغئ

2018



2018
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آفكحآظغئ 
قجصصأئ آهضكأف آفكلتخإ
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محذأئ آفاكمنف
محذأئ آفاكمنف
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البنك التونسي للتضامن

الزیتونة تمکین

برنامج رائدة

عدد الورشات

7

5

6

عدد اإلستفادات

46

76

86

محذأئ آفاكمنف
محذأئ آفاكمنف
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ؤحكأقة آفاطأمك قض قُّخدئ ذأف ئمكخ

آفإحكأقة آفبيبن قض آفإلغ آفامكدن فقاشأقك مقُّخدئ ذأف ئمكخ

2018
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Monitoring & Evaluation



ؤحكأقة آفاطأمك قض قُّخدئ ذأف ئمكخ



آفكرأحنض آفكلتخإ  
آفكرأحنض آفكلتخإ  
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Promoteur : Nessrine Jarboui
Projet : L’Excellence School & l’Excellence Kids

Promoteur : Henda Zaaleni
Projet : Franchise Pâtisserie Masmoudi

Promoteur : Malek Maazoun
Projet : Coworking  Space COART

Promoteur : Omar Krid
Projet : ECAST

Promoteur : Salma Louati
Projet : Fast Clean

Promoteur : Malek Fakhfekh
Projet : SNPA New Food

Promoteur : Molka Baccouche
Projet : AERAU GAINE THERMIQUE

Promoteur : Imen Samet
Projet : Phyto Value

Phyto Value



آفكرأحنض آفكلتخإ  
آفكرأحنض آفكلتخإ  
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آفاضألحآئ مآفكقاغهأئ    
آفاضألحآئ مآفكقاغهأئ    
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آفجمحإ آفبأقلئ فسأفمك آفكُّخدئ
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آفاضألحآئ مآفكقاغهأئ    
آفاضألحآئ مآفكقاغهأئ    

آفجمحإ آفطأذحإ فكلاجم زعأعخ فىخابكأح

201825
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آفلجمإ آفدلمنئ آفبأفبئ ضرح فىخابكأح مؤطب آفكرأحنض فعأءجإ 
آفامكدههك آفكغهكهك ؤأفجأحب

20187
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آفاضألحآئ مآفكقاغهأئ    
آفاضألحآئ مآفكقاغهأئ    

آفكقاغن آفتممن فىخابكأح مآفارظهف ؤطغأحأ


"

20183027"

ؤطبئ حةأف ٌّضكأف ِّفن زأفمك آفعحآكرهخ ؤإأحنخ

20182925

آفكقاغن آفكثقن فىخابكأح مآفارظهف ؤكطاكجنئ زعأعخ آفظحؤهئ
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آىنأق آفاثدهدهئ 
آىنأق آفاثدهدهئ 
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BIATFONDATION

FLAT6LABS

BLOOMASTERS
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آىنأق آفاثدهدهئ 
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"ConcoursduGrandPrixEi�elde
l’Innovationetdel’Invention

28     
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آفكرأحغئ ظن آفاضألحآئ مآفسأفمكأئ:
آفكرأحغئ ظن آفاضألحآئ مآفسأفمكأئ:
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5

الحصة التکوینیة

 البحث عن أفکار املشاریع
 املجددة وتقنیات اإلبتکار

والتجدید

مقدمة لبعث مشروع

إنجاز مخططات األعمال
 

تکنولوجیات اإلتصال
 

الفرانشیز

التاریخ

 اإلربعاء 14 نوفمبر 2018

 الخمیس 15 نوفمبر 2018

املکون

السیدة أحالم الجوة

السیدة رحمة قراجة

 الخبیر سامي الزیاني

السیدة نورة بن منصور


GlobalConnect


GlobalConnectSfaxInternational 
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آفكرأحغئ ظن آفاضألحآئ مآفسأفمكأئ:
آفكرأحغئ ظن آفاضألحآئ مآفسأفمكأئ:
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UNIVAPEUR
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آفاطأمك قض آفتأقطئ مقُّخدأئ آفاطقهق آفطأفن  

آفاطأمك قض آفتأقطئ مقُّخدأئ آفاطقهق آفطأفن  
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TunivisionsFSEGTUNISTARTUPS
TUNISTARTUPSTunivisions
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ِّخاغإأف ذجسهأئ حخكهئ م جؤقمقأخهئ 

ِّخاغإأف ذجسهأئ حخكهئ م جؤقمقأخهئ 
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BernardMacret
   Monique Muth
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ؤحكأقة زعأعخ ِّعيض  
ؤحكأقة زعأعخ ِّعيض  
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كرأش آهغأجنكهئ آفامكدهئ فقعحآكرهخ 
كرأش آهغأجنكهئ آفامكدهئ فقعحآكرهخ 
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GIZ
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FRANCHISE EXPO PARIS 

MEDFRANCHISE

MEDFRANCHISE

MEDFRANCHISE CLDP

KREAPUB 

Le Mastère Co-Construit :
Entrepreneuriat et Développement des Projets en Franchise
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العالمة

 شهیة

 شهیة

 شهیة

املزرعة

WINTECH

7ELEVEN

UNIVAPEUR

ECO’LAV

EQUIVALENZA

حلویات املصمودي

مکان اإلنتصاب

قرقور - معتمدیة عقارب صفاقس

 املحرس – صفاقس

 بوعکازین – معتمدیة عقارب صفاقس

 صفاقس

 املحرس صفاقس

صفاقس املدینة

 صفاقس

صفاقس الغربیة

سیدي بوزید

 القیروان

كرأش آهغأجنكهئ آفامكدهئ فقعحآكرهخ 
كرأش آهغأجنكهئ آفامكدهئ فقعحآكرهخ 
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ٌّكرصئ آفكحآظغئ 
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 Sfax International قتكض زعأعخ آفجمفهئ
 Sfax International قتكض زعأعخ آفجمفهئ
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آفاغجنق 





آهلجآظ
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GIZ
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 Sfax International قتكض زعأعخ آفجمفهئ
 Sfax International قتكض زعأعخ آفجمفهئ
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آفكمأق





آفاحغهإئ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌّلق آهكرصئ 
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GlobalConnect
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4.0






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئٍّخهخ ذإفئ زعأعخ فقسلأضأئ 4.0
ئٍّخهخ ذإفئ زعأعخ فقسلأضأئ 4.0
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Industrie 4.0

IIT  

MECADEV

IIT



مركـــز أعمـــال
27صفاقــــس



ؤحآقة ٌّثحم 
ؤحآقة ٌّثحم 


2018







ManagerTrainingProgram

GIZ

آىئعأعهأئ آفككشأإ ثيف خلئ 2018  
آىئعأعهأئ آفككشأإ ثيف خلئ 2018  







Franklin Center 
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