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74,857 74,857    نفقات التصرف

54,856 54,856  - التأجير العمومي

5,152 5,152  - وسائل المصالح

14,859 14,859  - التدخل العمومي

5,745  - 2,508 2,508 8,253   نفقات التنمية

5,603   - 2,403 2,403 8,006  - االستثمارات المباشرة

0,142  - 0,105 0,105 0,247  - التمويل العمومي

 - القروض الخارجية الموظفة

80,602  - 2,508 2,508 83,110 الجملـــة 

المبلغ
 المحین

قانون المالیة
 األصلي لسنة

2013 

التعدیل
 بالزیادة

التعدیل
 بالنقص

جملة 
التعدیالت

بحساب م د

المالية األصلي. 

حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

 لقد تم بمقتضى القانون عــدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 

 وفي إطار تحيين ميزانية الدولة  للسنة المذكورة تم تعديل ميزانية الوزارة  وفقا للجدول الموالي .

وحيث أن التعديل المذكور لم يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي عند إعداد هذه المذكرة، فإن المقارنة ستتم مع قانون 

ضبط ميزانية  وزارة شؤون المرأة واألسرة  في حـدود 83,110 م د .



 

 

  لميسانيــة التقديــم العــام

 وزارة شؤون المرأة و األسرة

 



1 نظـام أمـد

الباب العشرون
وزارة شؤون المرأة و األسرة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة شؤون المرأة و األسرة  

. 2013 م د   سنة 83,110 م د   مقابل  86,059 في حدود  لسنة  2014

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2014 2013 2012

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د ) 
العنوان األول

%نفقات التصرف  6,4 4,759 79,616 74,857 62,548

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -21,9 -1,810 6,443 8,253 8,631

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -20,8 -1,663 6,343 8,006 8,598

-59,5 -0,147% 0,100 0,247 0,033 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%71,17983,11086,0592,949 الجملـــــة 3,5



نظـام أمـد

79 616 000

6 443 000

2

الباب العشرون

وزارة شؤون المرأة و األسرة

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

000 059 86 الجملـــــة
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  العشرونالباب        

  واألسرةوزارة شؤون المرأة  
  2014نفقات التصرف لسنة : األولالعنوان 

  توزیع االعتمادات حسب األقسام 
  

      ) أ دبحساب (          
  

  األقسام بیان  
  شؤون المرأة 

  
  الجملة    الطفولة

  
  التأجیر العمومي: القسم األول 

  
3.949  

  
54.698  

  
58.647  

  
  وسائل المصالح: الثاني القسم 

  
1.130  

  
5.991  

  
7.121  

  
  التدخل العمومي: القسم الثالث 

  
10.137  

  
3.711  

  
13.848  

  

الجملة    
  

15.216  
  

64.400  
  

79.616  
  

   2014نفقات التنمیة لسنة : الثاني  العنوان
  أ د 4.251 :اعتمادات البرامج  – 1

  أ د      1.081:    شؤون المرأة  : الجزء األول *        
  أ د        3.170:   الـــطفولة       : الجزء الثاني  *       

  
  :  توزیع اعتمادات التعھد و الدفع حسب األقسام – 2

        )بحساب األلف دینار ( 
  بیان األقسام

  جملة اعتمادات  اعتمادات التعھد
  التعھد  

جملة اعتمادات   اعتمادات الدفع
شؤون   الدفع

  المرأة 
  
  الطفولة

  شؤون المرأة
  

  
  الطفولة

  القسم السادس
  االستثمارات المباشرة

  القسم السابع 
  التمویل العمومي 

  
1.221  

  
-  

  
3.170  

  
-  

  
4.391  

  
-  

  
1.423  

  
100  

  
4.920  

  
-  

  
6.343  

  
100  

  
  الجملة

  
1.221  

  

  
3.170  

  
4.391  

  
1.523  

  
4.920  

  
6.443  

  





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



0,731% 19,3 0,230 1,423 1,193 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 5,8 0,083 1,523 1,440 0,764 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 1,7 0,260 15,216 14,956 13,577 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2012

( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2013 16,396          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 16,739 لسنة  2014
لوزارة شؤون المرأة و األسرة  جزء شؤون المرأة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

شؤون المرأة
وزارة شؤون المرأة و األسرة

الباب العشرون
4 نظـام أمـد

-0,147% -59,5 0,100 0,247 0,033 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%14,34116,39616,7390,343 الجملـــــة 2,1



نظـام أمـد

وزارة شؤون المرأة و األسرة

تقديرات 

000 216 15الجزء األول

بيان األجزاء 

1 523 000

2014 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

5

شؤون المرأة

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب العشرون

16 739 000 الجملـــــة



مشـروع ميزانيـة سـنــة 2014
العـنـوان األول

  معطيات عامة حول مشروع ميزانية شؤون  المرأة واألسرة

الجزء 1 : شؤون المرأة 

نسبة
التطور الفـارق تقديرات ق م المعـطـیــات

2014 2013

%
التذكير باعتمادات العنوان األول (1000) د  : I

-3,1 -128 3,949 4,077  - التأجير العمومي
-12,3 -158 1,130 1,288  - وسـائل المصالح

5,7 546 10,137 9,591  - التـدخل العمـومي

1,7% 260 15,216 14,956 الجملة  =

نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 
غير االدارية

-20,0 -10 40 50 ( مركز البحوث والدراسات والتوثيق واالعالم حول المرأة )

الوسائل البشرية II
3 187 184 األعوان القارون :

8 8 أعضاء الديوان

3 179 176 أعضاء اإلدارة المركزية 
4 61 57   - االعوان االداريون

18 18  - االعوان الفنيون
37 37  - أسالك أخرى
63 63  - العملـة

-1 1   - األعوان المتعاقدون 
-(3) (4) (7)    (االنتدابات)

   (التقاعد)

81 81 * الكريديف 

81 81  - أعوان المؤسسات (الكريديف)

 -(3) (3)    (االنتدابات)

3 268 265 المجموع العام: 
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نسبة

التطور الفـارق تقديرات ق م المعـطـیــات
2014 2013

%

12 12  * عدد مراكز رعاية المسنين

7
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  شـؤون  املرأة :  1اجلزء 

  
  

تــم ضبط نفقـات التصرف و التنميـة لــوزارة شــؤون    

أ د  16.739في حدود  2014 لسنة )شؤون المرأة جزء (واألسرة  المـرأة

أ د  تمثل نسـبة    343 بزيادة قـدرهاأي  2013أ د سنة  16.396مقابل 

  . %  2.1تقدر بـ 
  
    

  :ليوتتوزع هذه النفقات على النحو التا  
  

  بحساب أ د                                                                                                                   
إنجازات  

2012 
  ق م

2013 
تقديرات 

2014 
نسبة   الفارق

  %التطور

 األول   العنوان
  

  نفقات التصرف -
  

  الثاني  العنوان 
  

  نفقات التنمية -
   
ــ* تثمارات االســـ

  المباشرة
  

 التمويل العمومي* 

  

13.577  

  
764  

  

731  

  
  

33 

  

14.956  

  

440.1  
  

1.193  

  
  

247 

  

15.216  

  

1.523  
  

1.423  

  
  

100 

  

260  

  

83  
  

 230  

  

147- 

  

1.7  

  

5.8  
  

19.3  
  

  
  

59.5- 

 14.341 16.396 16.739 343  2.1 
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   العـنـوان األول
   شؤون املرأة : 1اجلزء 

  
  رفنفقـات التص

  

  تقـديـم إمجـالـي -
  

 جـزء   (واألسـرة   ضبطـت نفقــات تصـرف وزارة شــؤون المــرأة 
  :كـما يلــي  )شؤون المرأة 

  

  
  أد 15.216     2014االعتمادات المقترحة لسنة   -  
  أ د  14.956    2013عتمــادات المرسمة في سنـة الا  -  
  ــــــــ          

  أ د  260     = اقدره زيادةب أي      

    %1.7تمثل نسبة                                    

  : وتتوزع نفقات التصرف كما یلي 
  

  )د  أبحساب (          

    
إنجازات 
2012  

  
  2013ق م 

  
تقديرات 
2014  

  
  الفارق 

  
نسبة 
التطور 

% 
  -3.1   -128  3.949  4.077  3.339  نفقات التأجري

  -12.3   -158  1.130  1.288  963  نفقات وسائل املصاحل

  5.7  546  10.137  9.591  9.275  نفقات التدخل

  1.7  260  15.216  14.956  13.577  =اجلملة 
  



10 
  

    

  نفقـات الـتأجري العمومي
  
  

أي  2013أ د سـنة   4.077أ د مقابل  3.949 بـ 2014حددت نفقات التأجير لسنة 

  .  %- 3.1 مثل نسبة أ د ي 128 بانخفاض قدره

  
  

  :  يفسر هذا اإلنخفاض بـ

  

  أ د  94                     2013انتـدابات سنة ل كلفة تعدي -  

5   أد        -   2014 سنة تدرج                                                                        

  أ د  19                                               2014ترقيات  -    

   - 246                                  تعديالت أخرى              -    

  
                 _______  

  
  أ د  - 128  =الجملة                         
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ين كما ــموزع 2014إلى موفى سنة  عونا 268فيهم رخص ويبلغ عدد األعوان الم

  :يلي 
  

المباشرون إلى موفى   
  2013سنة 

انتدابات سنة 
2014  

المرخص فیھم إلى 
  2014موفى سنة 

  
المرأة أعوان وزارة شؤون  -

   واألسرة 
   شؤون المرأة  -

  أعضاء الدیوان * 
  

  
  
  
  

8  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

8  

  60  السلك اإلداري
  

4  64  
  

  63  سلك العملة
  

-  63  
  

  18  السلك الفني
  

-  18  
  

  34  أسالك مختلفة
  

-  34  
  

  -  اإلحاالت على التقاعد
  

-  -  

  
  األعوان المتعاقدون 

  
1  

  

  
-  

  
-  

  184  الجملة الفرعیة
  

4  187  
  

أعوان  مركز البحوث 
والدراسات والتوثیق 
  واإلعالم حول المرأة 

  
81  
  

  
-  

  
81  

  268  4  265= الجملة العامة 
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حول المرأة إلى موفى  واإلعالم ويبلغ عدد أعوان مركز البحوث والدراسات والتوثيق

  : عونا موزعين كما يلي  81:  2014سنة 

 70  :                  األعوان القارون* 

  30             اإلطارات -

  31                        أعوان المساندة أو التسيير -

  9  أعوان  التنفيذ -

  11  :األعوان المتعاقدون *

  81المجموع 

                          
  

االتحاد التونسي  لي ألعواناإلشارة إلى أن العدد الجم رتجد، باإلضافة إلى ذلك

 2014المرخص فيهم للعمل داخل مراكز رعاية المسنين سنة  للتضامن االجتماعي

   )19(اإلحاالت على التقاعد  تعويض عونا باعتبار 487 يبلغس

  :كما يلي  2014إلى نهاية سنة  المرخص فيهمويتوزع األعوان 
  

   األعوان     
 البيان  اإلداريون  العملة الجملة

 )12(مراكز رعاية المسنين 184 303 487
  

  :نفقـات وسائل املصاحل
  

أ د مـقــابل    1.130مـا قـدره     2014تـبلغ نفقات الوسائل المقترحة لسنة 

  .% -12.3أ د يمثل نسبة  158أي بتخفيض قدره  2013أ د في سنة  1.288

  :و تتوزع االعتمادات المقترحة بين  
  

  أ د 850       كزية                     نفقات تسيير المصالح المر - 
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  بحساب أ د                                                              :منها   

  100  تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية    

  92  مصاريف الوقود

  75  عمليات اإلرشاد وإعالم العموم

  136  نفقات االتصاالت

  94  والصيانة مصاريف التعهد

  25  مصاريف االستقباالت واإلقامة

  20  مصاريف المهمات

  6  مصاريف التنظيف

  25  مصاريف نقل األشخاص

  25  مصاريف اإلعالمية

  25  لوازم المكاتب

  38  تكوين ورسكلة األعوان
  

  

:                     والتوثيق واإلعالم حـول المـرأة   تسيير مركز البحوث والدراساتنفقات  - 

  )بعنوان الموارد الذاتية أد 40اعتماد قدره  يضاف إليه(   دأ 280

  

  :نفقـات التدخل العمومي
مـا قـدره    2014تبلغ االعتمادات المقترحة بعنوان التدخل بالنسبة لسـنة          

 ادة قـدرها ــزيأي ب  2013د مرسمـة في سنـة أ 9.591أ د مقابـل  10.137

   .%  5.7سبة مثل ند تأ  546
  



14 
  

    

وستوظف هـذه االعتمادات بـاألساس لتسيير مراكز رعاية المسنين البالغ         

ومجابهة العجز الذي لطالما اشتكى منه  مسنا 970مركزا تأوي حوالي  12عددها 

المشرفون على مراكز الرعاية والناتج أساسا عن االرتفاع المشط ألسعار المواد 

   .وص الغذائية والصيدلية بالخص
  

العائلي، سيتواصل دعم الوحدات  المسنين داخل محيطهمهذا ولمزيد إدماج           

للمسن  الصحية المتنقلة باإلمكانيات المادية والبشرية والتشجيع على اإليداع العائلي

 وتطوير األنشطة بالنوادي النهارية داخل بيئة أسرية تضمن له حياة نفسية متوازنة 

ا لتقريبها أكثر ما يكون من هذه الفئة الهشة من المجتمع قصد والزيادة في عدده

  .ضمان شيخوخة نشيطة لها في ظل ارتفاع مؤمل الحياة 

  

حداث وحدة لنقل األطفال إلى إل أ د 250كما أنه تم ترسيم إعتماد يبلغ 

 التسرب المدرسي لظاهرةوذلك للتصدي ) معتمدية العال ( يروان المدارس بريف الق

أ د  350باإلضافة إلى اعتماد يبلغ لتي تشهدها هذه الوالية ا )ى الفتياتخاصة لد(

   .لدعم الجمعيات الناشطة في مجال المرأة واألسرة 
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  العـنـوان الثـاين
  نفقـات التنميـة

  شؤون املرأة  -  اجلزء األول 
  

  :  2014التوجهات العامة لمشروع ميزانية التنمية لسنة 
  
  مزيد تمكين المرأة ودعم قدراتها وتطوير مهاراتها ،*

  تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية ،* 

ية والمحلية بما يساهم في إدماج النوع االجتماعي في التنمية الجهو* 

  الفرص ، تكافئ ومبدإ   تجسيم مفهوم

العمل على مزيد تقليص الفجوة بين المرأة الريفية والمرأة في * 

  الوسط الحضري ،

تعميق مفاهيم المساواة والشراكة داخل األسرة من خالل توزيع * 

زوجية األدوار والنهوض بمفهوم التربية الوالدية وإعداد الشباب للحياة ال

  ...ولتحمل المسؤوليات داخل األسرة 

  : في مجال المسنين فسيتم العمل على تحقيق األهداف التالية أما 

تثمين مكانة المسن داخل األسرة والمجتمع والتأكيد على أهمية * 

التضامن والتواصل بين األجيال من اجل المحافظة على قيم التماسك 

  االجتماعي ،

وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة  تثمين كفاءات المسنين* 

  والمسيرة التنموية بما يضمن لهم شيخوخة نشيطة ،
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رصد أوضاع المسنين االجتماعية والصحية واالقتصادية بصفة * 

  دقيقة ومحينة ،

  

توفير الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين بما يتالءم مع * 

  خصوصياتهم ،

  

  اكز رعاية المسنين والفرق المتنقلة االرتقاء بمستوى الخدمات بمر* 

  

  :  2014تقديرات سنة   

 بة لوزارة شؤون المرأةبالنس 2014تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 

  .  2013أ د سنة  1.440أد مقابل  1.523 )شـؤون المرأة جزء ( واألسرة 
  

    
  :وتتوزع االعتمادات كما يلي  

                      
  د 1000بحساب 

إنجازات   

2012  

تقديرات   2013ق م 

2014  

نسبة   الفارق

التطور 

)%(  

  19.3  230  1.423  1.193  731  االستثمارات المباشرة 

  -59.5  -  147  100  247  33  التمويل العمومي

  5.8  83  1.523  1.440  764  الجملة العامة 
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  : ترسيم االعتمادات التالية 2014وتستوجب الدفوعات المقترحة بعنوان سنة  

  أ د  1.081      :    اعتمادات برامج -   

  أ د 1.081  :    استثمارات مباشرة*  

  

  -  :    التمويل العمومي*   

  

 أ د  121.2      :      اعتمادات تعهد - 

  أ د   1.221  :    استثمارات مباشرة*  

  -  :    التمويل العمومي*   

  

   االستثمارات املباشرة -1
  )د  1000بحساب (                  

  

             
       قانون  بيـان المشاريع

  الـدفع       التعهـد     البرامج    
  
              627                140       مشـاريع بصدد اإلنجاز                     -

      

     796               1.081         1.081مشـاريع جـديدة                 -

                                                        

  
  1.423  1.221    1.081  =لـــة الجم  
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  :و توزع االعتمادات حسب الفصول كما يلي

  )د 1000بحساب (            
  

  
اعتمـادات على 

دالمـوار        
 الفصول المشاريع   بيان قانون للميزانية  العامة  
     البرامج التعهد الدفع

          
        

 06.604 اإلدارة العامة تجهيزات 11 11 11
 06.605 البرامج اإلعالمية - 20 100
 06.625 النهوض بالمرأة واألسرة 615 735 912
 06.756 النهوض االجتماعي 455 455 400

   العامــة  الجملة 1.081 1.221 1.423
  

   التمـويل العمومي -2
                  

        )د 1000بحساب (          

  
إعتمـادات    علـى 
       المـوارد العـامة 

 الفصول  المشاريع   بيان قانون للميزانية          
     البرامج التعهد الدفع

          

 07.811 التدخالت في الميدان االجتماعي   

   مركز البحوث والتوثيق واإلعالم حول المرأة   100
المشاريع المتواصلة      100   

  المشاريع الجديدة   
          

   العامــة  الجملة   100
  

  عطيات حول أهم المشاريع والبرامجم 56 ويبرز الجدول الوارد بالصفحة



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

20  الباب:
وزارة شؤون المرأة و األسرة

شؤون المرأة-
2014نفقات التصرف لسنة

1

19

2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 214المنح المخولة للسلط العمومية

000 696 2تأجير األعوان القارين

تأجير األعوان غير القارين

000 039 1منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 949 3 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 850نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

280 000

000 130 1 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 875 9التدخالت في الميدان االجتماعي

000 262المساهمات في المنظمات العالمية
000 137 10 القسم الثالث  :   جملة

000 216 15الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:20
وزارة شؤون المرأة و األسرة

شؤون المرأة-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
1

ق  م
الفـــارق 2013

20

214 000 000 0008 206المنح المخولة للسلط العمومية01100

2 696 000 000 0004 692 2تأجير األعوان القارين01101

000 44-000 44تأجير األعوان غير القارين01102

1 039 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

1 135 000-96 000

000 949 3 القسم األول  :   جملة 4 077 000-128 000

850 000 000 113-000 963نفقات تسيير المصالح العمومية02201

280 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

325 000-45 000

000 130 1 القسم الثاني  :   جملة 1 288 000-158 000

9 875 000 000 000546 329 9التدخالت في الميدان االجتماعي03302

262 000 000 262المساهمات في المنظمات العالمية03307
000 137 10 القسم الثالث  :   جملة 9 591 000546 000

000 216 15الجملة  العامة 14 956 000260 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

21

000 214المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 206 0008 000

000 100تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 100 000

000 114تأجير  أعضاء  الدواوين 106 0008 000

000 696 2تأجير األعوان القارين:01101الفصل 2 692 0004 000

319 026 1األجر  األساسي  والتدرج 1 228 073-201 754

449 960المنح  الخصوصية  القارة 842 165118 284

239999 52المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 51 240

029 51257 557منحة  التصرف  والتنفيذ 500 483

660منحة  التكاليف  الخاصة 660

720240 3منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 3 480

112 05611 31منحة  الهندسة 19 944

290 6284 71منحة  المشاريع 67 338

758 1-994 20منحة  التكاليف  البيداغوجية 22 752

996-منحة  التأطير  والبحث 996

008 6247 72المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 65 616

740 46228 117منحة  العمل  االجتماعي 88 722

72-344 7منحة  المصالحة 7 416

576 6166 17منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 11 040

056 1-840منحة  الصحافة 1 896

75-164المنحة  التعويضية  التكميلية 239

602259منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 343

988 9885 5منحة علم النفس

779 176المنح  المرتبطة  بالوظيفة 114 14062 639



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

22نظـام أمـد

050 85025 113المنحة  الوظيفية 88 800

159 5995 23المنحة  الكيلومترية 18 440

925 3452 6منحة  السكن 3 420

480 3منحة  التكاليف  اإلدارية 3 480

505 50529 29المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية

000 1المنح  الخصوصية  المتغيرة 1 000

000 1منحة  التصرف  وأخطاء  الصندوق 1 000

562 120منحـة اإلنتـاج 115 2735 289

065 46220 32منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 12 397

776 14-600 85منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 100 376

[ 500 2الشهر الثالث عشر[منح  خاصة  2 500

000 20منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 15 5004 500

500 0004 20منحة  الساعات  اإلضافية 15 500

781 6المنح    العائلية 6 781

218 6المنحة  العائلية 6 218

563منحة  األجر  الوحيد 563

110 384المساهمات  المحمولة  على  المشغل 369 06815 042

000 44-000 44تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل

000 44-000 44األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة

000 44-التأجير  المباشر  لألعوان 44 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:01125الفصل
لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

1 039 000 1 135 000-96 000

000 039 1مؤسسات  البحث 1 135 000-96 000

000 96-000 039 1مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة 1 135 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

23نظـام أمـد

3 949 000 000 128-000 077 4جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

24

000 113-000 850نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 963 000

000 0002 10إستهالك الماء 8 000

000 10-000 25إستهالك الكهرباء والغاز 35 000

000 00025 136اإلتصاالت 111 000

000 00040 120االتصاالت الهاتفية 80 000

000 15-000 16تراسل المعطيات 31 000

000 6إقتناء األثاث 6 000

000 6تأثيث اإلدارة 6 000

000 31-000 92الوقود 123 000

000 42-شراء الوقود لوسائل النقل 42 000

000 00011 92حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 81 000

000 5نفقات البريد 5 000

000 5المراسالت اإلدارية 5 000

200 3-800 6إقتناء المعدات 10 000

000 5-000 5معدات التصرف اإلداري 10 000

800 8001 1معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية

000 2-000 4مصاريف التأمين 6 000

000 2-000 4تأمين وسائل النقل 6 000

000 00017 94التعهد والصيانة 77 000

000 0004 12اإلعتناء بالبنايات 8 000

000 00013 70تعهد وصيانة وسائل النقل 57 000

000 12تعهد وصيانة المعدات و األثاث 12 000

000 3-000 6مصاريف التنظيف 9 000

000 3-000 6النفقات المباشرة للتنظيف 9 000

000 25لوازم المكاتب 25 000

100 2002 3المطبوعات 1 100



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

000 0002 3المطبوعات الرسمية 1 000

200100مطبوعات األخرى 100

000 4التوثيق 4 000

000 4الوثائق المكتوبة 4 000

000 6-000 20الصحف والمجالت 26 000

000 10-000 12إشتراكات بوكاالت اإلعالم 22 000

000 0003 13تعليق ونشر اإلعالنات 10 000

000 0003 13نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 10 000

000 3-000 25مصاريف  اإلعالمية 28 000

000 22شراء اللوازم والمعدات 22 000

000 3-000 3نفقات الصيانة 6 000

000 3-000 11نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 14 000

" 000 3أدب"نفقات استغالل منظومة  3 000

" 500 2إنصاف"نفقات استغالل منظومة  2 500

000 3-000 5نفقات استغالل منظومة أمان 8 000

500استغالل منظومات إعالمية أخرى 500

000 6-000 25مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 31 000

000 4-000 20مصاريف اإلستقباالت 24 000

000 2-000 5مصاريف اإلقامة 7 000

000 20-000 20مصاريف المهمات 40 000

000 0002 20إكساء األعوان 18 000

000 0002 20إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 18 000

500500 5إرجاع مصاريف التنقل 5 000

000 3المنحة اليومية للتنقل 3 000

000500 2إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1 500

500إرجاع مصاريف نقل األمتعة و األثاث 500

000 25مصاريف نقل األشخاص 25 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

26نظـام أمـد

000 25مصاريف نقل األشخاص بالخارج 25 000

000 00015 38تكوين ورسكلة األعوان 23 000

000 00015 30ملتقيات للتكوين 15 000

000 0001 3تربصات تكوين 2 000

000 1-000 5التكوين في اإلعالمية 6 000

000 4نفقات طبية لفائدة األعوان 4 000

000 4نفقات التداوي 4 000

000 30تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 30 000

000 20-000 75عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 95 000

000 60-000 100تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 160 000

500500مصاريف النزاعات والتعويضات

500500أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى

900 2-000 8معاليم الجوالن و العبور 10 900

400 2-000 7معاليم الجوالن 9 400

500-000 1معاليم العبور 1 500

000 1خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 1 000

000 1نقل األثاث والمعدات 1 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:02225الفصل
 لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

280 000-45 000 325 000

000 45-000 280مؤسسات  البحث 325 000

000 45-000 280مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة 325 000

1 130 000-158 000 000 288 1جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

27

000 875 9التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 9 329 000546 000

000 000590 170 9المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي 8 580 000
000 763مصاريف أعوان مراكز رعاية المسنين 5 837 0006 600 000

000 279-منحة الفرق المتنقلة للمسنين داخل أسرهم 869 000590 000

000 27منحة اإليداع العائلي 153 000180 000

000 115منح تسير مراكز المسنين 1 485 0001 600 000

000 36-منحة النوادي النهارية لكبار السن 236 000200 000

000 89-000 660منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 749 000
000 41وداديات األعوان 19 00060 000

000 130-جمعيات ووداديات أخرى 730 000600 000

000 00045 45جوائز ومكافآت

000 262المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 262 000

000 262منظمات ذات صبغة خصوصية 262 000
000 000100 100مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث

000 0004 4المعهد الدولي للبحوث والتدريب للنهوض بالمرأة

000 0005 5المنظمة العربية لألسرة

000 000116 116منظمة المرأة العربية

000 00015 15صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

000 00022 22اإلتحاد الدولي للمنظمات العائلية

10 137 000 000 000546 591 9جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

28

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

20 الباب:
شؤون المرأة

000 00040 319 0001 00040 000280 039 1المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 00040 319 0001 00040 000280 039 1مؤسسات  البحث

000 00040 319 0001 00040 000280 039 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

29

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

20 الباب:
شؤون المرأة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 40مؤسسات  البحث 1 319 000 40 000 280 000 1 039 000

000 00040 319 0001 00040 000280 039 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

30

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

شؤون المرأة
20  الباب:

000 40مؤسسات  البحث 1 319 000 40 000 280 000 1 039 000

000 40مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة 1 319 000 40 000 280 000 1 039 000

000 00040 319 0001 00040 000280 039 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

31

20 الباب:
شؤون المرأة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 40مؤسسات  البحث 1 319 0001 359 0001 359 000

000 40مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة 1 319 0001 359 0001 359 000

000 359 0001 359 0001 00040 319 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

2014الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

32

1رئيس أو مدير ديوان
5مكلف بمأمورية
2ملحق بالديوان

8الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

33

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 11 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0متصرف مستشار 8 متصرف

3,0متصرف رئيس 3 متصرف مستشار

3,0متصرف 4 ملحق إدارة

3,0كاتب تصرف 2 مستكتب إدارة

3,0كاتب راقن 1 راقن

3,0ملحق إدارة 10 كاتب تصرف
28الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

شؤون المرأة 1 20

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

34

44السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

43,04متصرف

44  الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

35

53السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
19متصرف

8متصرف مستشار
14ملحق إدارة

3مستكتب إدارة
9كاتب تصرف

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
3مهندس أول
63سلك العملة

115عامل صنف 
21عامل صنف 
310عامل صنف 
410عامل صنف 
511عامل صنف 
66عامل صنف 
73عامل صنف 
83عامل صنف 
92عامل صنف 
102عامل صنف 

4سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
4تقني مخبراإلعالمية

2السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
2كاتب صحفي

1سلك أعوان تفقدية الشغل
1متفقد رئيس للشغل

1سلك األساتذة األوليين للشباب والطفولة
1أستاذ أول شباب و طفولة

24سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
4أخصائي اجتماعي أول

1أخصائي اجتماعي رئيس
2أخصائي اجتماعي مستشار

17أخصائي اجتماعي
8سلك مستشاري المصالح العمومية

8مستشار المصالح العمومية
5سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

3متصرف في الوثائق و األرشيف



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

36

2متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
11السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

2تقني أول
9تقني

1التربية-سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة
1أستاذ تعليم أول فوق الرتبة

3السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية
3أستاذ

179الجملة



37 نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم
حول  المرأة

اإلطارات

33.0متصرف مستشارمتصرف

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

23.0متصرفملحق إدارة

---- جملة المؤسسة :  58 000

----   الجملة العامة :  58 000



38 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة

30اإلطارات

6متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومية 

1مهندس أول 

3أستاذ مساعد 

11متصرف 

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

4كاتب صحفي 

1مهندس 

1تقني سامي أول 

1محلل 

31أعوان المساندة أو التسيير 

7ملحق إدارة 

1موثق مساعد 

2متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

1تقني سامي 

7كاتب تصرف 

1مساعد تقني 

4تقني مخبر إعالمية 

8عون توثيق 



39 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

9أعوان التنفيذ 

3مستكتب إدارة 

32عامل صنف  

52عامل صنف  

71عامل صنف  

101عامل صنف  

70جملة المؤسسة : 

70  الجملة العامة : 



40 نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة

1اإلطارات

1متصرف 

3أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

1كاتب تصرف 

7أعوان التنفيذ 

2مستكتب إدارة 

35عامل صنف  

11جملة المؤسسة : 

11  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
شؤون المرأة

20  الباب:

( بحساب الدينار )

000 423 0001 221 1اإلستثمارات المباشرة

100 000

1 523 000

دينارا000 081 1 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

1 221 000

41

1-
وزارة شؤون المرأة و األسرة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

شؤون المرأة
20  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

1 081

140627

1 081796

100

التعهد

140627

1 081796

100

1 0811 2211 4231 2211 423

100100

1 0811 2211 5231 2211 523

 II جملة فرعية

2014

42

_ 1
وزارة شؤون المرأة و األسرة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

شؤون المرأة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

43

_201 الباب:

تجهيزات اإلدارة العامة 06604111111

البرامج اإلعالمية 0660520100

النهوض بالمرأة و األسرة 06625615735912

النهوض االجتماعي 06756455455400

1 0811 2211 423 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

شؤون المرأة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

44

_201 الباب:

البرامج اإلعالمية 0660520100

النهوض بالمرأة و األسرة 06625120527

140627 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

شؤون المرأة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

45

_201 الباب:

البرامج اإلعالمية 06605

2050إقتناء تجهيزات إعالمية 00 0002

50ربط المصالح الجهوية باألنترنات 00 0005
20100 06605جملــة الفصـل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

120397خطة العمل لفائدة األسرة 00 0001

130التوفيق األسري 00 0008
120527 06625جملــة الفصـل
140627 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

شؤون المرأة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

46

_201 الباب:

تجهيزات اإلدارة العامة 06604111111

النهوض بالمرأة و األسرة 06625615615385

النهوض االجتماعي 06756455455400

1 0811 081796 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

شؤون المرأة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

47

_201 الباب:

تجهيزات اإلدارة العامة 06604

إقتناء تجهيزات مختلفة 000200111111
111111 06604جملــة الفصـل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة الريفية 00100100100100ج
تشخيص حول أوضاع المرأة الريفية 00200215215215ج

توزيع الوقت بين الجنسين( دراسة حول أوضاع األسرة   ) 0030030030070ج
615615385 06625جملــة الفصـل

النهوض االجتماعي 06756

تهيئة مراكز رعاية المسنين 000500355355300
تجهيز مراكز مسنين 000811100100100

455455400 06756جملــة الفصـل
1 0811 081796 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

شؤون المرأة20 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

48

1_

248بناءات إدارية06603 11 2 584 2 843 2 843

186تجهيزات اإلدارة العامة06604 11 120 60 1 396 66 11 120 87 1 489 1 773

251البرامج اإلعالمية06605 100 83 18 480 20 83 108 721 932

151مصاريف مختلفة06608 1 269 1 420 1 420

508النهوض بالمرأة و األسرة06625 912 640 172 2 500 735 300 210 3 487 4 732

807 2النهوض االجتماعي06756 400 350 470 1 704 455 450 1 340 3 486 5 731
17 4311 7459531 221669 9337311 1931 4234 151 13 446 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

1

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

شؤون المرأة_20 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

49

بناءات إدارية06603
248 11 2 194 2 453 2 453 تهيئات مختلفة000200

220 220 220 تجديد الشبكة الكهربائية للوزارة000400
170 170 170 بناء مستودع الوزارة000500

58411248 8432 8432 066032جملــة الفصـل

تجهيزات اإلدارة العامة06604
58 90 23 852 7 90 52 874 1 023 إقتناء وسائل نقل000100
84 11 30 8 321 59 11 30 354 454 إقتناء تجهيزات مختلفة000200
44 29 163 35 201 236 إقتناء أثاث ومعدات000400

60 60 60 اقتناء وسائل نقل لفائدة مراكز رعاية المسنين000900
3966012011186 4898712011661 7731 066041جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
42 50 30 18 256 20 30 25 321 396 إقتناء تجهيزات إعالمية000200
101 25 126 126 المخطط المديري لإلعالمية دراسة000300
57 53 199 53 53 203 309 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000400
51 50 30 71 101 ربط المصالح الجهوية باألنترنات000500

0660593272110883204801883100251جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
18 102 120 120 نفقات خاصة بأشغال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للمرأة000200
133 1 167 1 300 1 300 المصاريف الخاصة برئاسة تونس للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية000300

269151 4201 4201 066081جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

50 نظـام أمـد

النهوض بالمرأة و األسرة06625
208 397 480 172 2 395 120 200 190 3 142 3 652 خطة العمل لفائدة األسرة000100
60 40 20 80 100 اإلحاطة باألسرة المهاجرة000600
10 105 115 115 تهيئة فضاءات نموذجية لألسرة و تجهيزها000700

130 120 100 150 250 التوفيق األسري000800
100 100 100 التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة الريفية00100ج
215 215 215 تشخيص حول أوضاع المرأة الريفية00200ج

230 70 300 300 توزيع الوقت بين الجنسين( دراسة حول أوضاع األسرة 00300ج  )
500172640912508 4872103007352 7323 066254جملــة الفصـل

النهوض االجتماعي06756
395 300 250 370 355 350 610 1 315 تهيئة مراكز رعاية المسنين000500
50 50 100 100 استراتيجية اإلعالم لفائدة المسنين000600
70 250 476 70 726 796 تهيئة مراكز مسنين000711
270 100 100 220 300 100 100 270 520 990 تجهيز مراكز مسنين000811

2 000 500 1 000 1 500 2 500 إعادة بناء مراكز رعاية المسنين000900
22 8 30 30 الخطة الوطنية لإلعداد لتقاعد وشيخوخة نشيطة001000

807 7044703504002 3404504551 4861 7313 067565جملــة الفصـل

17 4311 7459531 221669 9337311 1931 4234 151 13 446 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

شؤون المرأة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

51

_201 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

100التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811

100مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة

100الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

شؤون المرأة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

52

_201 الباب:

100التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811

100مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة

100الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

شؤون المرأة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

53

_201 الباب:

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
100مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة

000600100 دراسات

07811100جملــة الفصـل
100الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

شؤون المرأة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

54

_201 الباب:

694التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 100 247 33 1 881 357 247 70 2 281 2 955

694مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة 100 247 33 1 881 357 247 70 2 281 2 955
2 955702473571 88133247100694 2 281 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

شؤون المرأة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014
م.خ.ق.مالبيان

55

_201 الباب:

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
694مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة 100 247 33 1 881 357 247 70 2 281 2 955

إقتناء وسائل نقل 00010024221822221824
إقتناء تجهيزات 000200454420121210390121240

إقتناء معدات إعالمية 00030017414811151481115
المخطط المديري لإلعالمية 00040039827315209020320175

الرصيدالوثائقي 00050016514010151401015
دراسات 0006001 5221 082200240782200100440

88133247100694 281702473571 9552 2جملــة الفصـل 07811

2 955702473571 88133247100694 2 281 الجملة  العامة
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الكلفة بحساب األلف دينار

المنتظرة الى غاية 
31-12-2014

100% 100 تقديم مساعدات عينية للنساء العائالت ألسرهن

100% 215  وضع قاعدة بيانات حول وضع المرأة الريفية 

30% 300

80% 355 تهيئة مراكز منوبة والكاف وباجة
100% 100

 

االنجازات المادية

الكلفة 

وزارة شؤون المرأة واألسرة 

المشاريع الجديدة :

نفقات التنمية لسنة 2014 : جزء شؤون المرأة :أهم المشاريع والبرامج الجديدة

تجهيز مراكز رعاية المسنين 

المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

تهيئة مراكز رعاية المسنين
اقتناء تجهيزات مختلفة 

دراسة حول أوضاع األسرة 

التمكين االقتصادي للمرأة الريفية 

تشخيص حول أوضاع المرأة الريفية 

تشخيص الوضع الحالي لألسر التونسية  وظروف عيشها 

 واستشراف أسرة الغد في أفق 2030 .
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  الـــطــفولــة :  2اجلزء 
  
  

ـ      ـرأة تــم ضبط نفقـات التصرف و التنميـة لــوزارة شــؤون الم

ـ ــالطجزء   (واألسـرة  أ د مقابـل   69.320فـي حـدود    2014لسنة  ) ولةـف

أ د  تمثل نسبة تطــور تقـدر   2.606أي بزيادة قـدرها  2013أ د سنة  66.714

3.9 %.  

  
    

  :لنحو التاليوتتوزع هذه النفقات على ا  
  

  أ دبحساب                     

  إنجازات الــبــيان
2012 

  قانون المالية
2013 

  تقديرات
2014  

  نسبة التطور الفارق
% 

  العنوان األول 

  

  نفقات التصرف -

   

  العنوان الثاني 

  نفقات التنمية -

  

  

48.971  

  

  

7.867 

  

  

59.901  

  

  

6.813 

  

  

64.400  

  

  

4.920 

  

  

4.499  

  
  

1.893 - 

  

  

7.5  
  

  
  

27.8  - 

 56.838 66.714 69.320 2.606 3.9 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



7,867% -27,8 -1,893 4,920 6,813 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% -27,8 -1,893 4,920 6,813 7,867 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 7,5 4,499 64,400 59,901 48,971 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2012

( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2013 66,714          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 69,320 لسنة  2014
لوزارة شؤون المرأة و األسرة  جزء الطفولة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

الطفولة
وزارة شؤون المرأة و األسرة

الباب العشرون
58 نظـام أمـد

* على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%56,83866,71469,3202,606 الجملـــــة 3,9



نظـام أمـد

وزارة شؤون المرأة و األسرة

تقديرات 

000 400 64الجزء األول

بيان األجزاء 

4 920 000

2014 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

59

الطفولة

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب العشرون

69 320 000 الجملـــــة



مشـروع ميزانيـة سـنــة 2014
العـنـوان األول

  معطيات عامة حول مشروع ميزانية  وزارة شؤون  المرأة واألسرة

الجزء 2 :الطفولة 

نسبة
التطور الفـارق تقديرات ق م المعـطـیــات

2014 2013

%
التذكير باعتمادات العنوان األول (1000) د  : I

7,7 3,919 54,698 50,779  - التأجير العمومي
55,4 2,137 5,991 3,854  - وسـائل المصالح
-29,6 -1,557 3,711 5,268  - التـدخل العمـومي

7,5% 4,499 64,400 59,901 الجملة  
نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 

الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 
-1 289 290

7,5% 4,498 64,689 60,191 المجموع العام 

الوسائل البشرية II
46 3969 3923 األعوان القارون :

52 3965 3913 أعضاء اإلدارة المركزية 
59 246 187   - االعوان االداريون

18 18  - االعوان الفنيون
-14 2040 2054  - سلك رجال التعليم 
19 304 285  - أسالك أخرى
-12 1357 1369  - العملـة

-(289) (88) (377)    (االنتدابات)

(3) (36) (33)    (التقاعد)

-6 4 10   - األعوان المتعاقدون 

 

46 3969 3923 المجموع العام: 

   59مكرر    

  



نسبة

التطور الفـارق تقديرات ق م المعـطـیــات
2014 2013

%

27 382 355 المؤسسات الناشطة في قطاع الطفولة 

24 24  * المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة 

 *   مؤسسات التعليم العالي : المعهد العالي إلطارات 

1 1  الطفولة  بقرطاج درمش  

3 357 354 مؤسسات الشباب والطفولة : 

24 24  * المراكز الجهوية لإلعالمية الموجهة للطفل 

23 23  *المراكز المندمجة للشباب والطفولة

3 77 74  *  مركبات الشباب والطفولة

231 231  *  نوادي األطفال

1 1  * المرصد الوطني للطفولة

1 1  * مركز اإلصطياف بالحمامات

   59مثلث 
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  العـنـوان األول
  الطــــفـــولــة - 2اجلزء 

  نفقـات التصرف
  
  تقـديـم إمجـالـي -

  
 جـزء   (رأة و األسـرة ضبطـت نفقــات تصـرف وزارة شــؤون المـ

  :كـما يلــي  )الطفولة

  

  أ د  64.400    2014االعتمادات المقترحة لسنة   -  

  أ د  59.901    2013ــادات سنـة اعتم  -  
  ــــــــ        

  أ د  4.499  =أي بزيادة قدرها       

  

  
 )د  1000بحساب (          

  
  نسبة       تقديرات  ق م  إنجازات        
 الفارق      التطور     2014   2013  2012        
 7.7  3.919  54.698  50.779  40.294    نفقات التأجير العمومي  -

 55.4  2.137  5.991  3.854  3.373    نفقات وسائل المصالح -

 -29.6  - 1.557  3.711  5.268  5.304    نفقات التدخل العمومي -

  7.5  4.499  64.400  59.901  48.971    =الجمــلــة   
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  نفقـات الـتأجري العمومي
  

أ د سـنة   50.779أ د مقابل  54.698بـ  2014حددت نفقات التأجير لسنة 

  .% 7.7سبة أ د تمثل ن 3.919أي بزيادة قدرها  2013
  

  :  وتتوزع الزيادة بين 

  
  أد     4.045                                    2013تعدیل كلفة انتدابات  -      
  أ د    490             2013ترقيات سنة تعديل كلفة  -  

  أ د   478    2014انتـدابات سنة  -  

  )  أشهر 6لمدة خطة  88(   

  أ د 17                   ) خطة  71: (  2014ترقيات سنة  -

  أ د  – 324       )      خطة  36(  2014على التقاعد  اإلحاالت -    
  أ د  – 787                                  تعديالت أخرى       -

   

                                            _______  

 أ د  3.919         =الجملة           

 بإح داث  دأ  478لق االعتماد المخصص لالنتدابات الجديدة والمقدر بــ  ويتع    

  :جديدة موزعين كما يلي   خطة 88

  34متصرف                              -

  24     كاتب تصرف                    -

  9            أخصائي اجتماعي أول   - 

  21                  أخصائي نفساني   - 

                                      
  

                                           88  
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ـ باعتبار هذه االنتدابات يبلغ عدد األعوان المرخص فـيهم بعنـوان س   نة ــ

  : موزعين حسب السلك كما يلي    3.969 :  2014

  :  مصالح الوزارة

  563.9                                        :  األعوان القارون

  246  السلك اإلداري                      * 

  2044                                           سلك التعليم * 

  31سلك التفقد البيداغوجي                        * 

  27سلك الباحثين بالجامعات                      * 

  50                       سلك مندوبي حماية الطفولة* 

  18نيين                                    فسلك ال* 

  57أعوان الخدمة االجتماعية                     * 

  4المتصرفون في الوثائق واألرشيف            * 

  72سلك األخصائيين النفسانيين                   * 

  3أسالك أخرى                                 * 

  1357  العملة* 

  56األعوان الوقتيين                              * 

  

  4                                      : األعوان غير القارين 

   693.9         :الجملة العامة                
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  نفقـات وسائل املصاحل 

أ د مقابل  5.991ما قدره   2014تبلغ نفقات الوسائل المقترحة لسنة        

 % 55.4أ د تمثل نسبة  2.137أي بزيادة قدرها   2013 أ د في سنة 3.854

مندوبية جهوية للمرأة واألسرة علما  24وتبرر هذه الزيادة بالترخيص في إحداث 

  . دخل الت أ د منها من قسم 1.637وأن هذه االعتمادات تم تحويل 

  :و تتوزع االعتمادات المقترحة بين  

 أ د 757         :                                        مصالح الوزارة   -

  أد   5234  المؤسسات                                                  -

  

 

  أ د 757          نفقات تسيير المصالح المركزية للوزارة 

  :منها   

  

  

  )بحساب أ د (

  120  مصاريف الكراء* 

  60  تظاهرات دورية ذات صبغة وطنية

  40  مصاريف الوقود* 

  70  عمليات اإلرشاد وإعالم العموم* 

  56  مصاريف التعهد والصيانة* 

  122  تكوين ورسكلة األعوان ريفمصا* 

  30اشتراكات بوكاالت اإلعالم                         * 

  35  مصاريف اإلعالمية* 
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    أ د 5.234                                     :    المؤسسات اإلدارية 

 )أد بعنوان الموارد الذاتية 231باإلضافة إلى اعتماد قدره (       

  أ د  1.792    :                   المراكز المندمجة للشباب والطفولة * 

وباردو  حي الخضراء اكزأد بعنوان موارد ذاتية يحققها مر 21باإلضافة إلى ( 

  ) وبنزرت وبنقردان وصفاقس

  أ د  132   المعهد األعلى إلطارات الطفولة                         *  

  ) أد موارد ذاتية  45باإلضافة إلى ( 

أ د  185     المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل     *  

  )أ د موارد ذاتية  155ى باإلضافة إل(

  أ د  105المرصد الوطني لحماية الطفل                                *  

  أ د  70مركز االصطياف بالحمامات                                 *  

  )أ د موارد ذاتية  10باإلضافة إلى ( 

  2.950   المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة                        * 

  

  

  :نفقـات التدخل العمومي
  

أ د  5.268أ د مقابل   3.711ترسيم مبلغ قدره  2014يقترح بالنسبة لسنة        

ويفسر هذا النقص  % - 29.6مثل نسبة أ د ي 1.557  تقلص قدرهأي ب 2013سنة 

بتحويل جزء من االعتمادات المرسمة بعنوان تسيير مركبات الشباب والطفولة 

إثر إدراج هذه المصالح ضمن مهمات ادي األطفال لقسم وسائل المصالح وتسيير نو

  .المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة المحدثة أخيرا 
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مواصلة دعم هذا القطاع وذلك عبر المنح المسندة وستمكن هذه االعتمادات من 

الجتماعية ونفقات الدراسة ودعم األنشطة التربوية وا ءلنوادي األطفال ومنح اإلكسا

  .ومصاريف النقل لفائدة األطفال فاقدي السند بالخصوص

 
  

  

  :وتتوزع هذه االعتمادات كما يلي    

  أ د 1.612منح للمؤسسات بعنوان التدخالت                              *  

  أ د  2.085                                 تدخالت لفائدة الطفولة         * 

  أ د       14                               رى                   تدخالت أخ* 

  

أ د                  3.711: الجملة                                                       
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  العـنـوان الثـاين
  نفقـات التنميـة

  الــــطفولـــة – 2اجلزء  
  

 قطاعوالمتعلقة ب وزارة شؤون المرأة واألسرةتتمحور استراتيجية 

  : من أهمها  األهداف في تحقيق جملة من 2014الطفولة خالل سنة 

  

 تطوير التربية في مرحلة الطفولة المبكرة بالترفيع في نسبة التغطية* 

واالرتقاء بمستوى   % 1ضن المؤسساتية ورياض األطفال إلى نسبة بالمحا

  الخدمات بهذه المؤسسات ،

  
  

توفير المزيد من الفرص الرقمية مواصلة المجهود بخصوص * 

  للطفل بنوادي األطفال المتواجدة في المعتمديات ذات األولوية ،

  

اقدي االرتقاء بمستوى خدمات الحماية والرعاية الموجهة لألطفال ف* 

  السند وذوي الحاجيات الخصوصية ، 
  

وقاية األطفال من أسباب التهديد والمخاطر  االجتماعية واالرتقاء * 

بمستوى أداء المنظومة الحمائية بما يضمن حسن التعهد باألطفال المهددين 

  ... ووقايتهم من االنحراف والجنوح 
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                     :  2014تقديرات سنة 
  

بالنسبة لـوزارة شـؤون    2014مادات الدفع المقترحة لسنة تبلغ اعت

أ د سنة  6.813أد مقابل  4.920  )الـطـفـولـةجزء (  واألسرة  المرأة

2013  .  
  

  :وتتوزع االعتمادات كما يلي    
  د 1000بحساب                     

إنجازات   
2012  

  ق  م
 2013  

تقديرات 
2014  

نسبة   الفارق
  التطور

 )% (  
  
  اإلستثمارات -

  المباشرة

 
7.867  

  
6.813  

  
4.920  

  
1.893 -   

  
27.8 -  

  
  الجملة 

  
7.867  

  
6.813  

  
4.920  

  
1.893 -  

  
27.8 -  

  
ترسيم االعتمادات  2014وتستوجب الدفوعات المقترحة بعنوان سنة  

  : التالية

  أ د  3.170      :    اعتمادات برامج -  

  أ د 3.170  :              استثمارات مباشرة*  

  أ د  3.170      :    اعتمادات تعهد -  

  أ د        3.170                       :  استثمارات مباشرة-    
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  االستثمارات املباشرة -1
  )د  1000بحساب (                  

             
       قانون  بيـان المشاريع

  الـدفع  التعهـد     البرامج    

  3.600        -        -  مشـاريع بصدد اإلنجاز   -
   1.320  3.170  3.170  مشـاريع جـديدة   -
  

   4.920  3.170  3.170  الجملـــة  
  

  :و توزع االعتمادات حسب الفصول كما يلي  
      )د 1000بحساب (                    

  

  
اعتمـادات على 

دالمـوار        
  الفصول المشاريع   بيان قانون للميزانية  العامة  

     البرامج  التعهد الدفع
        

 بنايات اإلدارة العامة  100 100  100
 

06.603 
 06.736 بناء وتهيئة مراكز الطفولة  2.250 2.250 4.300

 تجهيز مؤسسات الطفولة  820 820 520
 

06.739 
 

العامــة  الجملة 3.170 3.170 4.920     
     

    
 

 
  

 مشاريع والبرامجمعطيات حول أهم ال وما يليها 110 واردة بالصفحةتبرز الجداول ال
  .باإلضافة إلى المشاريع ذات الصبغة الجهوية

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

20  الباب:
وزارة شؤون المرأة و األسرة

الطفولة-
2014نفقات التصرف لسنة

2

69

2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 628 54تأجير األعوان القارين

000 10تأجير األعوان غير القارين

000 60منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 698 54 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 757نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

5 234 000

000 991 5 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

التدخالت في الميدان االجتماعي

000 665التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة

000 14المساهمات في المنظمات العالمية

000 032 3منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 711 3 القسم الثالث  :   جملة

000 400 64الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:20
وزارة شؤون المرأة و األسرة

الطفولة-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2013

70

54 628 000 000 955 0003 673 50تأجير األعوان القارين01101

10 000 000 10تأجير األعوان غير القارين01102

60 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

96 000-36 000

000 698 54 القسم األول  :   جملة 50 779 0003 919 000

757 000 000 693-000 450 1نفقات تسيير المصالح العمومية02201

5 234 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

2 404 0002 830 000

000 991 5 القسم الثاني  :   جملة 3 854 0002 137 000

000 232 2-000 232 2التدخالت في الميدان االجتماعي03302

665 000 000 959-000 624 1التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة03305

14 000 000 14المساهمات في المنظمات العالمية03307

3 032 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

1 398 0001 634 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:20
وزارة شؤون المرأة و األسرة

الطفولة-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2013

71

000 711 3 القسم الثالث  :   جملة 5 268 000-1 557 000

000 400 64الجملة  العامة 59 901 0004 499 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

72

000 628 54تأجير األعوان القارين:01101الفصل 50 673 0003 955 000

163 200 21األجر  األساسي  والتدرج 20 000 0001 200 163

579 859 22المنح  الخصوصية  القارة 20 598 0732 261 506

221 864132 774 1المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 1 642 643

237 159 6551 223 6منحة  التصرف  والتنفيذ 5 064 418

384 0646 32منحة  التكاليف  الخاصة 25 680

210 0783 15منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 11 868

812 4124 29منحة  الهندسة 24 600

652 03611 81منحة  المشاريع 69 384

824 611-352 913 11منحة  التكاليف  البيداغوجية 12 525 176

998 30810 337منحة  التأطير  والبحث 326 310

358 3585 5منحة  خطر  العدوى

680 8161 24المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 23 136

756 488 6101 742 1منحة  العمل  االجتماعي 253 854

104 4-448 11منحة  المصالحة 15 552

849 3-424 26منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 30 273

335 12017 282منحة  حماية  الطفولة 264 785

600 3المنحة  التقديرية  الخاصة 3 600

280-655 4المنحة  التعويضية  التكميلية 4 935

529563 1منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 966

040 4008 74المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث 66 360

448 4-652 236منحة علم النفس 241 100

765 19835 39منح  أخرى 3 433

068 465المنح  المرتبطة  بالوظيفة 468 613-3 545

280 1-500 323المنحة  الوظيفية 324 780



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

73نظـام أمـد

715 5982 15المنحة  الكيلومترية 12 883

820 5-470 73منحة  السكن 79 290

500840 52المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 51 660

000 15المنح  الخصوصية  المتغيرة 15 000

000 15منحة  التصرف  وأخطاء  الصندوق 15 000

096 055 2منحـة اإلنتـاج 1 903 500151 596

873 873146 087 1منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 941 000

723 7234 964منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 960 000

[ 500 2الشهر الثالث عشر[منح  خاصة  2 500

000 20منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 30 000-10 000

000 15منحة  الساعات  اإلضافية 15 000

000 10-000 5منحة  العمل  الليلي 15 000

833 187المنح    العائلية 174 64813 185

141 02910 153المنحة  العائلية 142 888

044 8043 34منحة  األجر  الوحيد 31 760

261 825 7المساهمات  المحمولة  على  المشغل 7 483 166342 095

000 10تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 10 000

000 10أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 10 000

000 10األجر  األساسي 10 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:01124الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

60 000 96 000-36 000

000 60مؤسسات التعليم العالي 80 000-20 000

000 20-000 60الطفولة العالي إلطارات المعهد 80 000

000 16-000 16مؤسسات الشباب والطفولة



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

74نظـام أمـد

000 16-مركز اإلصطياف بالحمامات 16 000

54 698 000 000 919 0003 779 50جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

75

000 693-000 757نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 1 450 000

000 111-000 120األكرية واألداءات البلدية 231 000

000 40-000 5إستهالك الماء 45 000

000 126-000 25إستهالك الكهرباء والغاز 151 000

000 65-000 15اإلتصاالت 80 000

000 65-000 15االتصاالت الهاتفية 80 000

000 5إقتناء األثاث 5 000

000 5تأثيث اإلدارة 5 000

000 60-000 40الوقود 100 000

000 60-000 40شراء الوقود لوسائل النقل 100 000

000 22-000 2نفقات البريد 24 000

000 22-000 2المراسالت اإلدارية 24 000

000 7-000 3إقتناء المعدات 10 000

000 7-000 3معدات التصرف اإلداري 10 000

000 10-000 3مصاريف التأمين 13 000

000 0001 3تأمين وسائل النقل 2 000

000 11-تأمين األشخاص 11 000

000 9-000 56التعهد والصيانة 65 000

000 12اإلعتناء بالبنايات 12 000

000 11-000 34تعهد وصيانة وسائل النقل 45 000

000 0002 10تعهد وصيانة المعدات و األثاث 8 000

000 38-000 8مصاريف التنظيف 46 000

000 38-000 8النفقات المباشرة للتنظيف 46 000

000 45-000 10لوازم المكاتب 55 000

000 1-000 5المطبوعات 6 000

000 1-000 5المطبوعات الرسمية 6 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

76نظـام أمـد

000 2-000 18الصحف والمجالت 20 000

000 30إشتراكات بوكاالت اإلعالم 30 000

000 0002 8تعليق ونشر اإلعالنات 6 000

000 0002 8نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 6 000

000 0009 35مصاريف  اإلعالمية 26 000

000 20شراء اللوازم والمعدات 20 000

000 00010 10شراء منظومات

000 1-000 5نفقات الصيانة 6 000

000 0005 43نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 38 000

" 000 11أدب"نفقات استغالل منظومة  11 000

" 000 0005 32إنصاف"نفقات استغالل منظومة  27 000

000 2مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 2 000

000 2مصاريف اإلستقباالت 2 000

000 14مصاريف المهمات 14 000

000 26-000 25إكساء األعوان 51 000

000 26-000 25إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 51 000

000 91-000 5إرجاع مصاريف التنقل 96 000

000 4-000 4المنحة اليومية للتنقل 8 000

000 85-المنحة الكيلومترية للتنقل 85 000

000 2-000 1إرجاع مصاريف نقل األشخاص 3 000

000 0006 20مصاريف نقل األشخاص 14 000

000 0001 3إشتراكات النقل 2 000

000 0005 17مصاريف نقل األشخاص بالخارج 12 000

000 00029 122تكوين ورسكلة األعوان 93 000

000 00029 122ملتقيات للتكوين 93 000

000 1-000 2نفقات طبية لفائدة األعوان 3 000

000 1-000 2شراء األدوية والمواد الصيدلية 3 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

77نظـام أمـد

000 2-000 70عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 72 000

000 80-000 60تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 140 000

000 8-000 6معاليم الجوالن و العبور 14 000

000 7-000 5معاليم الجوالن 12 000

000 1-000 1معاليم العبور 2 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:02224الفصل
 المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

5 234 0002 830 000 2 404 000

000 132مؤسسات التعليم العالي 132 000

000 132الطفولة العالي إلطارات المعهد 132 000

000 120-000 152 2مؤسسات الشباب والطفولة 2 272 000

000 185للطفل لالعالمية  الموجهة الوطني المركز 185 000

000 00010 105المرصد الوطني للطفولة 95 000

000 50-000 70مركز اإلصطياف بالحمامات 120 000

000 2-000 68بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز 70 000

الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  95 00010 000 85 000

000 0005 40االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز 35 000

000 8-000 80برادس والطفولة للشباب المندمج المركز 88 000

000 7-000 78بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز 85 000

000 5-000 32بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز 37 000

000 19-000 69ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز 88 000

000 0008 106دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز 98 000

000 18-000 116بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز 134 000

000 0004 109بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز 105 000

000 0004 80بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز 76 000

000 8-000 65بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز 73 000

000 4-000 114بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز 118 000

000 0002 90بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز 88 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

78نظـام أمـد

000 7-000 66بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز 73 000

000 00011 95بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز 84 000

000 30-000 122بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز 152 000

000 12-000 29قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز 41 000

000 88بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز 88 000

000 0003 89المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 86 000

000 20المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 20 000

000 56المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدى ثابت 56 000

000 7-000 85المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 92 000

000 950 0002 950 2المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة

840 840147 147المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس

650 65082 82المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة

000 000100 100المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

260 26073 73المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس

000 000110 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان

000 000110 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت

000 000160 160المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل

000 000140 140المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة

000 000115 115المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة

000 00090 90المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف

000 000110 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة

000 000200 200المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين

000 000125 125المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

000 000130 130المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان

000 000100 100المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير

000 000145 145المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية

000 000170 170المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

79نظـام أمـد

000 000112 112المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة

250 25079 79المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد

000 000142 142المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر

000 000110 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس

000 000148 148المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

000 000140 140المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين

000 000110 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين

5 991 0002 137 000 000 854 3جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

80

000 232 2-000 232 2التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل

000 232 2-المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي 2 232 000
000 66-منحة بعنوان اإلعانات لفائدة الطلبة المعوزين 66 000

000 166 2-منح تسيير مركبات الطفولة 2 166 000

000 665التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة:03305الفصل 1 624 000-959 000

000 15-000 15تدخالت لفائدة الشباب 30 000
000 15-مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب 30 00015 000

000 939-000 630تدخالت لفائدة الطفولة 1 569 000
000 945-منح لفائدة نوادي األطفال 945 000

000 24-منح  لفائدة مصالح مندوبي حماية الطفل 24 000

000 30تدخالت مختلفة 600 000630 000

000 5-000 20جوائز و مكافآت 25 000
000 00020 20جوائز رئاسية

000 5-جوائز ومكافآت أخرى 5 000

000 14المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 14 000

000 14منظمات ذات صبغة خصوصية 14 000
000 00014 14منظمة اليونيساف

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:03324الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

3 032 000 1 398 0001 634 000

000 0001 16مؤسسات التعليم العالي 15 000
000 1الطفولة العالي إلطارات المعهد 15 00016 000

000 000213 596 1مؤسسات الشباب والطفولة 1 383 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

81نظـام أمـد

000 5المرصد الوطني للطفولة 5 000

000 00025 25مركز اإلصطياف بالحمامات

000 13بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز 62 00075 000

الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  5 000 55 00060 000

000 00040 40االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز

000 4برادس والطفولة للشباب المندمج المركز 56 00060 000

000 30بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز 53 00083 000

000 1-بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز 37 00036 000

000 21ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز 84 000105 000

000 3دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز 58 00061 000

000 31بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز 75 000106 000

000 3بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز 72 00075 000

000 00049 49بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز

000 12بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز 44 00056 000

000 4-بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز 107 000103 000

000 7بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز 67 00074 000

000 3-بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز 52 00049 000

000 00061 61بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز

000 35بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز 105 000140 000

000 2قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز 40 00042 000

000 9بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز 62 00071 000

000 23المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 58 00081 000

000 00034 34المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

000 00029 29المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدى ثابت

000 18المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 58 00076 000

000 420 0001 420 1المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة

750 96المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس 96 750



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

82نظـام أمـد

900 24المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة 24 900

700 55المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 55 700

500 2المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 2 500

325 38المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 38 325

250 33المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 33 250

725 56المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل 56 725

900 70المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة 70 900

800 62المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 62 800

550 19المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 19 550

300 42المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة 42 300

700 177المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين 177 700

150 44المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 44 150

300 73المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان 73 300

250 14المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير 14 250

700 65المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية 65 700

700 69المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 69 700

100 39المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 39 100

000 115المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد 115 000

700 81المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 81 700

600 37المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس 37 600

500 86المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 86 500

500 45المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين 45 500

100 66المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين 66 100

3 711 000 000 557 1-000 268 5جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

83

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

20 الباب:
الطفولة

000 000289 326 0008 00017 032 0003 000272 234 0005 60المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 00035 000208 0004 00016 00031 000132 60مؤسسات التعليم العالي

000 000254 748 0003 00013 596 0001 000241 152 2مؤسسات الشباب والطفولة

000 370 0004 420 0001 950 2المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة

000 000289 326 0008 00017 032 0003 000272 234 0005 60الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

84

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

20 الباب:
الطفولة

000 35مؤسسات التعليم العالي 208 000 4 000 16 000 31 000 132 000 60 000

000 254مؤسسات الشباب والطفولة 3 748 000 13 000 1 596 000 241 000 2 152 000

000 370 4المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة 1 420 000 2 950 000

000 000289 326 0008 00017 032 0003 000272 234 0005 60الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

85

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الطفولة
20  الباب:

000 35مؤسسات التعليم العالي 208 000 4 000 16 000 31 000 132 000 60 000

000 00035 000208 0004 00016 00031 000132 60الطفولة العالي إلطارات المعهد

000 254مؤسسات الشباب والطفولة 3 748 000 13 000 1 596 000 241 000 2 152 000

000 000170 000185 00013 000157 185للطفل لالعالمية  الموجهة الوطني المركز
000 000110 0005 105المرصد الوطني للطفولة

000 00070 00095 00025 00070 70مركز اإلصطياف بالحمامات
000 0005 000143 00075 0005 68بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز

الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  95 0005 00060 000155 0005 000
000 00080 00040 40االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000140 00060 80برادس والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000161 00083 78بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز
000 00068 00036 32بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000174 000105 69ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000167 00061 106دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

86

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الطفولة
20  الباب:

000 000222 000106 116بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000184 00075 109بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز
000 0003 000129 00049 0003 80بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000121 00056 65بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000217 000103 114بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000164 00074 90بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000115 00049 66بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000156 00061 95بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز
000 000262 000140 122بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز
000 00071 00042 29قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز
000 0001 000159 00071 0001 88بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000170 00081 89المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة
000 00054 00034 20المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

000 00085 00029 56المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدى ثابت
000 000161 00076 85المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

87

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الطفولة
20  الباب:

000 370 4المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة 1 420 000 2 950 000

590 750244 84096 147المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس
550 900107 65024 82المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة
700 700155 00055 100المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

760 50075 2602 73المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس
325 325148 00038 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان
250 250143 00033 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت

725 725216 00056 160المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل
900 900210 00070 140المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة

800 800177 00062 115المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة
550 550109 00019 90المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف
300 300152 00042 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة

700 700377 000177 200المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين
150 150169 00044 125المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

300 300203 00073 130المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

88

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الطفولة
20  الباب:

250 250114 00014 100المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير
700 700210 00065 145المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية
700 700239 00069 170المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس

100 100151 00039 112المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة
250 000194 250115 79المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد

700 700223 00081 142المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر
600 600147 00037 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس
500 500234 00086 148المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

500 500185 00045 140المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين
100 100176 00066 110المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين

000 000289 326 0008 00017 032 0003 000272 234 0005 60الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

89

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

20 الباب:

000 000243 000243 00035 208مؤسسات التعليم العالي

000 000243 000243 00035 208الطفولة العالي إلطارات المعهد

000 002 0004 002 0004 000254 748 3مؤسسات الشباب والطفولة

000 000355 000355 000170 185للطفل لالعالمية  الموجهة الوطني المركز

000 000110 000110 110المرصد الوطني للطفولة

000 000165 000165 00070 95مركز اإلصطياف بالحمامات

000 000148 000148 0005 143بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز

الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  155 0005 000160 000160 000

000 00080 00080 80االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000140 000140 140برادس والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000161 000161 161بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز

000 00068 00068 68بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000174 000174 174ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000167 000167 167دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000222 000222 222بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000184 000184 184بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000132 000132 0003 129بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000121 000121 121بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000217 000217 217بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

90

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

20 الباب:

000 000164 000164 164بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000115 000115 115بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000156 000156 156بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000262 000262 262بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز

000 00071 00071 71قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000160 000160 0001 159بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز

000 000170 000170 170المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة

000 00054 00054 54المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

000 00085 00085 85المركز المندمج للشباب و الطفولة بسيدى ثابت

000 000161 000161 161المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى

000 370 0004 370 0004 370 4المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة

590 590244 590244 244المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس

550 550107 550107 107المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة

700 700155 700155 155المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

760 76075 76075 75المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس

325 325148 325148 148المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان

250 250143 250143 143المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت

725 725216 725216 216المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل

900 900210 900210 210المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

91

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

20 الباب:

800 800177 800177 177المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة

550 550109 550109 109المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف

300 300152 300152 152المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة

700 700377 700377 377المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين

150 150169 150169 169المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

300 300203 300203 203المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان

250 250114 250114 114المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير

700 700210 700210 210المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية

700 700239 700239 239المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس

100 100151 100151 151المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة

250 250194 250194 194المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد

700 700223 700223 223المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر

600 600147 600147 147المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس

500 500234 500234 234المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

500 500185 500185 185المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين

100 100176 100176 176المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين

000 615 0008 615 0008 000289 326 8الجملة  العامة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

92

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 17 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0أستاذ مساعد  التعليم العالي 5 مساعد  التعليم العالي

3,0أستاذ التعليم العالي 1 أستاذ محاضر  التعليم العالي

23,0عامل صنف  5 1عامل صنف 

43,0عامل صنف  15 3عامل صنف 

53,0عامل صنف  5 4عامل صنف 

63,0عامل صنف  5 5عامل صنف 

73,0عامل صنف  5 6عامل صنف 

83,0عامل صنف  13 7عامل صنف 

93,0عامل صنف  8 8عامل صنف 

103,0عامل صنف  4 9عامل صنف 

3,0ملحق إدارة 5 كاتب تصرف
71الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

الطفولة 2 20

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

93

دينــار000 478 تكلفة االنتدابات : 

5858السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

346,034متصرف
246,024كاتب تصرف

99سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية

96,09أخصائي اجتماعي

2121سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية

216,021أخصائي نفساني

8888  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

94

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 324 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1كاتب تصرف

12سلك العملة
54عامل صنف 

108عامل صنف 

- 19وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
3منشط تطبيق

16أستاذ شباب و طفولة

الشباب و الطقولة-سلك األساتذة فوق الرتبة  -1
1أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة

2سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
1قيم أول

1قيم مرشد

1سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الثقافة والمرأة
1متفقد أول شباب و طفولة

36الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

95

244السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
76متصرف

5متصرف مستشار
2كاتب راقن
39ملحق إدارة

49مستكتب إدارة
3راقن

1عون إستقبال
69كاتب تصرف

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1مهندس رئيس

2مهندس أول
357 1سلك العملة

178عامل صنف 
3962عامل صنف 
460عامل صنف 
565عامل صنف 
620عامل صنف 
770عامل صنف 
830عامل صنف 
936عامل صنف 
1036عامل صنف 

56سلك األعوان الوقتيين
219عون وقتي صنف أ
319عون وقتي صنف أ

16عون وقتي صنف ب
2عون وقتي صنف ج

9سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
7تقني مخبراإلعالمية

2واضع برامج
4سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

2مكتبي
1مكتبي مساعد

1حافظ مكتبات أو توثيق
3سلك أعوان وزارة المالية

3متفقد للمصالح المالية



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

96

2سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
2أستاذ التعليم الثانوي

1-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائية
1معلّم تطبيق

27سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
15مساعد  التعليم العالي

8أستاذ مساعد  التعليم العالي
2أستاذ محاضر  التعليم العالي

2أستاذ التعليم العالي
1سلك أعوان وزارة الثقافة

1كاتب ثقافي
2سلك أعوان تفقدية الشغل

2متفقد شغل
3سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الشباب والرياضة

3متفقد شباب و طفولة
19سلك األساتذة األوليين للشباب والطفولة

4أستاذ أول تربية بدنية
15أستاذ أول شباب و طفولة

57سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
32أخصائي اجتماعي أول

25أخصائي اجتماعي
72سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية

6أخصائي نفساني أول
66أخصائي نفساني

1سلك أعوان وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
1متصرف مستشار ألمالك الدولة والشؤون العقارية

2سلك مستشاري المصالح العمومية
2مستشار المصالح العمومية

50سلك مندوبي حماية الطفولة
32مندوب حماية الطفولة مساعد

13مندوب حماية الطفولة رتبة أولى
25مندوب حماية الطفولة رتبة 

1السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
1فني سامي أول للصحة العمومية

- 005 2وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

97

174 1مربي
830أستاذ شباب و طفولة

1أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى تربية بدنية
17سلك منشطي التطبيق رياض األطفال

17منشط تطبيق رياض األطفال
6السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1تقني أول
5تقني

2التربية-سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة
2أستاذ تعليم أول فوق الرتبة

1السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية
1أستاذ

7سلك األساتذة األولين
1أستاذ أول للتعليم التقني

6أستاذ أول للتعليم الثانوي
الشباب و الطقولة-سلك األساتذة فوق الرتبة  -3

2أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
1أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة

8سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
3قيم

4قيم أول
1قيم مرشد

2رتب أخرى 
1مكون

1قيم من الصنف الثالث
965 3الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

98

4سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

4مساعد  التعليم العالي 

4الجملة



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
الطفولة

20  الباب:

( بحساب الدينار )

000 920 0004 170 3اإلستثمارات المباشرة

4 920 000

دينارا000 170 3 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

3 170 000

99

2-
وزارة شؤون المرأة و األسرة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

الطفولة
20  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

3 170

3 600

3 1701 320

التعهد

3 600

3 1701 320

3 1703 1704 9203 1704 920

3 1703 1704 9203 1704 920

 II جملة فرعية

2014

100

_ 2
وزارة شؤون المرأة و األسرة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

101

_202 الباب:

بناءات إدارية 06603100100100

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 067362 2502 2504 300

تجهيز مؤسسات الطفولة 06739820820520

3 1703 1704 920 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

الطفولة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

102

_202 الباب:

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 067363 600

3 600 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

الطفولة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

103

_202 الباب:

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736

600 3بناء نوادي األطفال 00 0013
3 600 06736جملــة الفصـل
3 600 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

104

_202 الباب:

بناءات إدارية 06603100100100

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 067362 2502 250700

تجهيز مؤسسات الطفولة 06739820820520

3 1703 1701 320 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

105

_202 الباب:

بناءات إدارية 06603

تهيئات مختلفة 000400100100100
100100100 06603جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736

بناء نوادي األطفال 0013001 2501 250300
تهيئة نوادي األطفال 001400300300200

تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 001600500500100
تهيئة مركبات الطفولة 001800200200100

2 2502 250700 06736جملــة الفصـل
تجهيز مؤسسات الطفولة 06739

تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة 000100800800500
تجهيزات لفائدة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل 000200202020

820820520 06739جملــة الفصـل
3 1703 1701 320 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

الطفولة20 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

106

2_

315بناءات إدارية06603 100 100 354 1 081 47 100 100 100 1 603 1 950

642التجهيزات اإلدارية06604 635 116 703 65 635 519 877 2 096

202التكوين06606 100 260 1 991 50 100 2 403 2 553

229مصاريف مختلفة06608 71 300 300

022 25بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 4 300 4 196 6 414 32 860 20 524 2 250 2 620 12 571 34 827 72 792

509تجهيزات شبابية ورياضية06738 79 201 387 588

939 1تجهيز مؤسسات الطفولة06739 520 1 782 723 7 526 820 1 200 1 000 9 470 12 490
92 76914 1904 6553 17020 88744 3117 8676 8134 92028 858 49 867 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

2

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

الطفولة_20 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

107

بناءات إدارية06603
38 100 104 307 100 100 349 549 إعتمادات للدراسات000100

64 64 64 اقتناء األراضي000200
80 100 300 480 480 بناء اإلدارة اإلقليمية بسليانة000334
30 100 110 30 100 110 240 تهيئات مختلفة000400
167 150 17 300 317 بناء اإلدارة اإلقليمية بمدنين000582

300 300 300 بناء اإلدارة اإلقليمية بالقصرين000642
081354100100315 603100100100471 9501 066031جملــة الفصـل

التجهيزات اإلدارية06604
533 600 115 598 10 600 519 717 1 846 إقتناء وسائل نقل000200
109 35 1 105 55 35 160 250 تجهيز اإلدارات اإلقليمية000400

09687751963565703116635642 066042جملــة الفصـل

التكوين06606
5 79 84 84 المعهد األعلى إلطارات الطفولة000111

118 100 234 1 177 100 1 529 1 629 تهيئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش000211
79 26 735 50 790 840 المعهد األعلى لإلطارات الطفولة000311

991260100202 403100501 5532 066062جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
229 71 300 300 المرصد الوطني للطفولة000100

0660830030071229جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

108 نظـام أمـد

06736
12 332 180 14 614 12 216 14 910 27 126 مراكز مندمجة للشباب والطفولة000100

147 147 147 مركز مندمج للشباب والطفولة بعين دراهم000232
96 96 96 مراكز الترفيه للطفل والعائلة000300

3 496 3 921 3 418 1 002 4 420 نوادي األطفال000500
511 511 511 إحداث المراكز الجهوية إلعالمية الطفل000700

537 50 416 534 50 419 1 003 مركز اإلعالمية الموجهة للطفل المعوق  .000911
122 385 696 3 332 7 500 493 3 535 4 535 الخطة الوطنية لتطوير نوادي األطفال001000
45 45 45 بناء مركب الطفولة بالتضامن001112

6 840 3 900 2 700 3 970 2 369 4 172 1 250 800 10 828 2 729 19 779 بناء نوادي األطفال001300
100 200 250 300 2 968 300 250 300 2 968 3 818 تهيئة نوادي األطفال001400
-45 145 145 600 100 100 645 845 تهيئة المراكز الجهوية لإلعالمية الموجهة للطفل001500
678 100 250 630 1 742 28 500 500 500 1 872 3 400 تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة001600

50 40 90 50 130 180 تهيئة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل001700
8 100 346 392 1 456 200 250 300 1 552 2 302 تهيئة مركبات الطفولة001800

150 330 480 480 منحة لفائدة االتحاد التونسي للتضامن بعنوان تهيئة مركبات الطفولة001900
425 50 425 55 150 695 900 إحداث نوادي متنقلة لفائدة المناطق الريفية002000

1 420 1 420 1 420 إحداث فضاءات لألطفال و الشباب002100
91 20 8 50 49 20 100 169 ربط نوادي األطفال بشبكة االنترنات002200

238 238 238 بناء مركز إعالمية موجه للطفل بالرملة قرقنة002361
250 250 250 بناء نادي أطفال بالذهيبة من والية تطاوين002483
228 228 228 بناء نادي أطفال بمعتمدية تيبار من والية باجة002531
350 350 350 بناء مركب شباب و طفولة بمعتمدية نفزة من والية باجة002631
300 300 300 بناء مركب طفولة ببني خداش من والية مدنين002782
250 250 250 بناء نادي األطفال بقبالط002831

022 30025 1964 4144 8606 52432 25020 6202 5712 82712 79234 0673672جملــة الفصـل

تجهيزات شبابية ورياضية06738
309 79 1 387 388 تجهيز مؤسسات الطفولة000100
200 200 200 تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة000300

0673858838720179509جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الطفولة06739



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

109 نظـام أمـد

06739
1 632 500 1 400 680 6 038 800 1 000 800 7 650 10 250 تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة000100
307 20 382 43 1 488 20 200 200 1 820 2 240 تجهيزات لفائدة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل000200

939 7825201 5267231 2008207 0001 4701 4909 0673912جملــة الفصـل

92 76914 1904 6553 17020 88744 3117 8676 8134 92028 858 49 867 الجملة  العامة
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بحساب أ د 
االنجازات المادية

الى غاية 31 / 12 / 2014 بیان المشاریع والبرامج
نسبة الدفع المحتوى
االنجاز المادي

80% 3600 بناء 20 مركب و8 نوادي  وذلك بكل 

وقبلي وسيدي بوزيد وزغوان والقصرين و

سليانة وباجة والقيروان وقفصة 

 وزارة شؤون المرأة واألسرة 
نفقات التنمية لسنة 2014 : جزء الطفولة : المشاريع المتواصلة 

 من تونس والكاف والقصرين وبن 
عروس وسوسة وصفاقس وقابس وبنزرت 

وجندوبة

 بناء مركبات ونوادي أطفال 
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بحساب  أ د 

االنجازات

إلى غاية 31 /12  / 2014

30% 1250 بناء مركبات شباب وطفولة بكل من سليانة القيروان وقبلي
70% 300 صيانة عامة لست نوادي أطفال
20% 500 إعادة بناء المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين 

100% 250 صيانة عامة  لعشرين ناد 

80% 250 تهيئة 12 مركب شباب وطفولة : أشغال صيانة عامة 

50% 200 تهيئة 4 مراكز مندمجة إضافة إلى مركز االصطياف 

70% 800 أثاث ومعدات لفائدة مؤسسات الطفولة 

100% 20 اقتناء تجهيزات إعالمية اقتناء تجهيزات لفائدة مركز االعالمية الموجهة للطفل

تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 

الكلفةالمحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

تهيئة مركبات الطفولة 

 بناء 3 مركبات طفولة 

تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة

تهيئة نوادي أطفال

تهيئة مراكز مندمجة للشباب والطفولة 

بناء مؤسسات طفولة 

وزارة شؤون المرأة واألسرة 
نفقات التنمية لسنة 2014 : جزء الطفولة : المشاريع الجديدة 

تهيئة نوادي أطفال 

  



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :20

112

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

سليانة 34400400100400400100

400400400400100بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 100
بناء نوادي األطفال 0013100 400 400 100 400 400

القيروان 41400400100400400100

400400400400100بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 100
بناء نوادي األطفال 0013100 400 400 100 400 400

قبلي 73450450100450450100

450450450450100بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 100
بناء نوادي األطفال 0013100 450 450 100 450 450

250300 2501 2503001 2501 1الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :20

113

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الطفولة

سليانة 34400400100400400100

400400100400400100بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

بناء نوادي األطفال 0013100 400 400 100 400 400

القيروان 41400400100400400100

400400100400400100بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

بناء نوادي األطفال 0013100 400 400 100 400 400

قبلي 73450450100450450100

450450100450450100بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

بناء نوادي األطفال 0013100 450 450 100 450 450

250300 2501 2503001 2501 1الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :20

114

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

جدول إجمالي حسب الواليات

سليانة 34400400100400400100

القيروان 41400400100400400100

قبلي 73450450100450450100

250300 2501 2503001 2501 1الجمـــلة : 

 دينار1000بحساب 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

202

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

115

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

400400100سلیانة 34400400100
400400100القیروان 41400400100

450450100قبلي 73450450100

250300 2501 2503001 2501 1الجمـــلة : 
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