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

الباب الرابع و العشرون
وزارة الشؤون االجتماعية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة الشؤون االجتماعية  

. 2013 م د   سنة 766,359 م د   مقابل  782,656 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  3,9 26,665 706,035 679,370 537,267

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -13,0 -10,368 69,621 79,989 83,589

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -28,5 -4,378 11,000 15,378 11,558

-9,3 -5,990% 58,621 64,611 72,031 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

10,8387,0007,000صناديق الخزينة

6,178 الصندوق الوطني للتضامن

4,6607,0007,000 الصندوق الوطني للتضامن اإلجتماعي 

%631,694766,359782,65616,297 الجملـــــة 2,1



نظـام أمـد

706 035 000

69 621 000
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الباب الرابع و العشرون

وزارة الشؤون االجتماعية

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

7 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 656 782 الجملـــــة
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نسبة تقديرات ق م 
التطور% 2014 2013

التذكير باعتمادات العنوان األول ( أ د) I
2,8 3.304 119.446 116.142  - التأجير العمومي

-5,9 -1.063 16.948 18.011  - وسائل المصالح
4,5 24.424 569.641 545.217  - التدخل العمومي

3,9 26.665 706.035 679.370 الجملة

نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات   -
1,4 31 2.199 2.168 العمومية االدارية ( أ.د)

3,9 26.696 708.234 681.538 : I المجموع العام
الوسائل البشرية المتوفرة  II

 * الوزارة والهياكل التابعة لها
-46 7204 7250  - األعوان القارون

1 6 5  - اعضاء الديوان

-20 715 735  - االعوان االداريون

-1 17 18  - مستشاري المصالح العمومية

21 184 163  - االعوان الفنيون

-18 472 490  - أعوان تفقد الشغل والمصالحة

-4 2336 2340  -أعوان العمل االجتماعي

31 1011 980  - سلك التعليم والمربين 

0 63 63  - سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

1 58 57  - سلك التفقد الطبي للشغل

-9 134 143  - السلك الطبي وشبه الطبي

8 140 132  - سلك األخصائيين النفسانيين

8 62 54  - سلك المكتبيين والموثقين

1 7 6  - السلك الصحفي

-67 1988 2055   - العملة

2 2  - رتب مختلفة

9 9  - سلك منشطي رياض األطفال

-(23) -(80) -(103)  - (اإلحاالت على التقاعد)

-(491) (9) (500)  - (االنتدابات)

-67 190 257  - األعوان  غير القارين والمتعاقدون

-1,5 -113 7394 7507 الجملة :

وزارة الشؤون االجتماعية 

الفارقالمعـطـيــات

معطيـات عامـة
مشـروع ميزانيـة سـنــة 2014

العـنـوان األول
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تقديرات ق م 

2014 2013
30 154 124 *أعوان غير قارين للمؤسسات اإلدارية

3 231 228 * أعوان المؤسسات غير اإلدارية( ديوان التونسيين بالخارج)

-4 212 216  - األعوان القارون

(2) -(9) -(7)    - (اإلحاالت على التقاعد)

-(7) (7)      - (االنتدابات)

7 19 12  - األعوان غيرالقارين

-1,0 -80 7779 7859 : II المجموع العام
هياكل التدخل III

24 24  - االدارات الجهوية  
1 35 34  - المؤسسات العمومية االدارية

1 - إحداثات جديدة : 18 17  - مراكز  الدفاع واالدماج االجتماعي
  * إحداث مركز الدفاع واإلدماج بباجة

7 7   - مؤسسات  رعاية المعوقين 
10 10  - مؤسسات أخرى 

1 1  - المؤسسات العمومية غير االدارية
1 1  - ديوان  التونسيين بالخارج

5 515 510  - هياكل أخرى
 - االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي 

24 24    * اللجان الجهوية للتضامن االجتماعي
5 * إحداث 5 مراكز جديدة بكّل من 291 286    * مراكز األطفال في سن ما قبل الدراسة

54 القصرين -سيدي بوزيد- القيروان- 54    * لجان محلية للتضامن اإلجتماعي 
جندوبة وتطاوين  - جمعيات أخرى  

107 107    * جمعيات خاصة بالمعاقين 
39 39    * جمعيات ذات صبغة إجتماعية   

28.000 321.000 293.000 IV - المنح القارة لفائدة الفئات محدودة الدخل ( أد) 
 * االعتمادات الجملية المخصصة للبرنامج 

   عدد المنتفعين   235.595 
  -مقدار المنحة 110 د كل شهر 

  - تتمتع العائالت المعوزة بمنحة  شهـرية تقـدر بـ 10 د 

عن كل طفل متمدرس(3 أطفال على أقصى تقدير) ويقدر عدد 

المنتفعين بحوالي 80000 منتفعا .

مساعدات بمناسبة شهر رمضان 33.000 33.000 V  - مساعدات مباشرة لفائدة العائالت محدودة الدخل( أد) 
واألعياد الدينية باإلضافة إلى

 مساعدات ظرفية

مساعدات للتالميذ والطلبة بمناسبة 6.000 15.500 9.500 VI - مساعدات لفائدة التالميذ والطلبة
 العودة المدرسية والجامعية

VII - تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
-65.000 50.000 115.000  االجتماعية غير المرتبطة باألعوان المباشرين ( أد )

-65.000 45.000 110.000   - مساهمة المشغل في أنظمة  األعوان المحالين على التقاعد

5.000 5.000  - التعاون الفني مع الخارج

50.000 100.000 50.000
 - اشتراكات في أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان 

العائدين للعمل المتمتعين بالعفو التشريعي العام
VII

المالحظاتالفارقالمعـطـيــات
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  وان األولـــــالعـنـ
  ات التصرفـــنفقـ

  ديـم إمجـالـيتق
  

  : يليات تصرف وزارة الشؤون االجتماعية كما ـضبطت نفق
  

  م د  706,035             2014لسنة  االعتمادات المقترحة  -  
  م د  370,679             3120   ةسنالمحينة لعتمادات اال  -  
 م د  26 , 665    أي بزيادة قدرها            

 

    % 9,3نسبة تطور بـ  تمثل
  

  :وتتوزع االعتمادات المقترحة وفقا للجدول التالي 
  ) م دبحساب (           

  
  إنجازات  

2012  
  ق م 
2013  

  تقديرات
2014  

  نسبة  الفارق
 %التطور 

  2,8  3,304  119,446  116,142  109, 96  نفقات التأجير العمومي - 
  5,9-  1,063-  16,948  18,011  14,449  نفقات وسائل المصالح - 
  4,5  24,624  569,641  545,217  426,711  نفقات التدخل العمومي - 

            

  3,9  26,665  706,035  679,370 537,268  =الجملــــة
            

 

  نفقــات التأجري العمومي –
 

سنة م د   116,142لـم د مقاب  119,446 بـ 2014لسنة  التأجيرحددت نفقـات 
  .  % 2,8تمثل نسبة م د  3,304أي بزيادة قدرها  2013

 
 
 

   : ةلتغطي أساسا م د 3,304المقدرة بـ ووستوظف الزيادة المقترحة 

  
  

  م د  3,500    2013نتدابات سنة تعديل كلفة ا -
  م د    0,300    الترقيات -
  م د 0,300    التدرج -
 م د 0,796-   إحاالت على التقاعد -

      )م د 0,671 -(  )خطة 80( مصالح الوزارة  •
      )م د 0,125 -(  )خطط 9(ين بالخارج ديوان التونسي •
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 م د  1,585ر والمقدرة بــالذاتية للمؤسسات المخصصة لتمويل نفقات التأجي دوباعتبار الموار ،هذا          

  .2013 سنةم د  117,767مقابل  2014سنة م د  121,031قدره  ستبلغ نفقات التأجير ما
    

 8مستشار المصالح العمومیة و 1( خطط  9الترخیص في انتداب  2014سنة  وسیتم
 طبیب مختص 1( خطط لفائدة معھد الصحة والسالمة المھنیة  5باإلضافة إلى إحداث ) متصرف 

تمول كلیا على موارده ) تقني في االعالمیة + مھندس أول  2كاتب راقن،  1، في طب الشغل 
  .الذاتیة

  
  :كما يلي   2013األعوان المرخص فيهم إلى موفى  ويتوزع

  

  وزارةــال -
  

  204.7  األعـوان القارون - 
  6    أعضاء الدیوان  *
  2.336    أعوان العمل االجتماعي  *
  472  أعوان تفقد الشغل  *
  184    الفنيــون  *
  715  اإلداريـون  *

    17  سلك مستشاري المصالح العمومية*   
  62     قينسلك المكتبين الموث  *
  63    سلك المدرسين الباحثين بالجامعات  *
  1011   والتربية المختصة  سلك التعليم  *
  58  سلك التفقد الطبي  *
  134  السلك الطبي وشبه الطبي  *
  140  يينانسلك األخصائيين النفس  *
  7  سلك الصحفيين  *
  9  المنشطينسلك   *
  1.988    سلك العملـة  *
  2  رتب مختلفة  *

  )-80(  )2014(على التقاعد اإلحاالت 
  190  ن والمتعاقدونياألعـوان غير القار

  231  المؤسســات غير اإلدارية - 
  212  األعوان القارون

    19    األعوان غير القارين
  )- 9(  )2014(اإلحاالت على التقاعد 

    المؤسســات اإلدارية -
  154           أعوان غير قارين                                       
  

________________________________  

 7.779  =الجملـة العامة 
  
 االجتماعي االتحاد التونسي للتضامن عوانأل المرخص فيه العدد الجملي وباالضافة إلى ذلك سيبلغ *

اث إحدعونا وذلك باعتبار  1540 التابعة له قبل الدراسة ي سن ماـف لومراكز األطفاجهوية الجان للوا
  .2014سنة جديدة خطة  17
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  :كما يلي   2014إلى نهاية سنة  المرخص فيهمويتوزع األعوان 

  
  

 الهيـاكل  االعوان  العملة الجملة

 االداريون  
 

   للتضامن التونسي  االتحاد * 99 189 288  
 للتضامن  الجهوية  اللجان * 195 86 281  
 بمنوبة  ذهنيا   المتخلفين  رعاية  مركز * 37 65 102  
 الدراسة  قبل  ما  سن  في األطفال  مراكز * 457 331 788  

  اللّجان المحلية للتضامن االجتماعي * 54 17 71

  :الجملة  842 688 1530
  

  املصاحل وسائلات نفق –
م د  18,011 م د مقــابل 16,948 بما قدره 2014ضبطت نفقات الوسائل المقترحة بالنسبة لسنة 

  . 2013سنـة 
  

  
  :ع بين وتتوز

  
  

  نفقات تسيير المصالح المركزية  _
  م د  7,695  والجهوية للوزارة  
  :منها   
  م د  0,900  :  واألداءات البلديةاألكرية   *  
  م د  0,400  :  استهالك الكهرباء والغاز  *  
  م د  1,450  :  وتراسل المعطيات االتصاالت الهاتفية   *  
  م د  0,120  :  اقتناء األثاث  *  
  م د  1,200  :  الـوقـود   *  
  م د  0,755  :  التعهد والصيانة  *  
  م د  0,120  :  مصاريف التنظيف  *  
  م د  0,310  :  لوازم المكاتب  *  
  م د  0,275  :  مصاريف اإلعالمية   *  
  م د  0,284  :  إكساء األعـوان  *  
  م د  0,275  :  مصاريف نقل األشخاص*    
  م د  0,125  :  تكوين ورسكلة األعوان  *  
  م د  0,170  :  الصحف والمجالت  *  
  م د  0,120  :  تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية*     
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  المنح المسندة للمؤسسات العمومية بعنوان  _
  م د  9,253   وسائل المصالح 

    

  :ا ــمنه
  

  م د  0,900  :  المعهد الوطني لرعاية الطفولة ∗

  م د  0,352  :  مركز النهوض االجتماعي ∗

  م د  0,385  :  جتماعيةالمعهد الوطني للشغل والدراسات اال ∗

  م د  0,698  :  "السند"المركز االجتماعي والتربوي  ∗

  م د  0,549  :  ) 18( مراكز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي  ∗

  م د  0,370  :  العالي للتربية المختصةمعهد ال ∗

  م د  0,472  :  بالزهروني" األمان" مركز  ∗

  م د  0,090  :  المركز االجتماعي لمالحظة األطفال بمنوبة ∗

ركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية م ∗
  م د 0,230  :  بصفاقس  والمصابين بحوادث الحياة

  م د  4,340  :  ديوان التونسيين بالخارج ∗
  

م د   0,515 هذا ، وباعتبارالموارد الذاتية للمؤسسات المخصصة لتمويل نفقات الوسائل والمقدرة بـ    
 .2013م د سنة  18,515مقابل  2014  سنة م د 17,463ستبلغ نفقات وسائل المصالح ماقدره 

  

  تدخل العموميالنفقـات  –
  

م د سنة   545,217م د  مقابل  569,641بـ  2014ة ـات التدخل بالنسبة لسنـضبطت نفق
  .% 4,5 م د  تمثل نسبة 424 ,24  اقدره زيادةأي ب 2013

  

  : ـب أساساوتفسر هذه الزيادة 
 .د شهريا 10لفائدة محدودي الدخل بالترفيع في مقدار المنحة بـ  ةالقار برنامج المنحتعديل  -
المساهمة بعنوان تعديل ( تحيين التحويالت لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية  -

 .)الجرايات ، تسديد عجز األنظمة ، تسديد المستحقات بعنوان التعاون الفني
ي أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان العائدين للعمل المنتفعين الشتراكات فل التكلفة الحقيقيةتغطية  -

 .بالعفو العام
  

  :وتتوزع جملة التدخالت على النحو التالي 
  

  م د 371,918  :النهوض بالمعوزين  - 
  

  

  م د  311,000  :  منتفع 235.595منح قارة للعائالت المعوزة لفائدة  ∗

  م د 25,500  :  زينإعانات وبرامج لألطفال والتالميذ والطلبة المعو ∗

  م د  0,500  :  مقاومة جيوب الفقر وبعث موارد الرزق ∗

  م د  0,240  :  الحاالت االجتماعية الموجهة من طرف الوزارة ∗

  م د  1,678  :  الموائد القارة للتضامن ∗

  م د  29,000  :  إعانات بمناسبة األعياد الدينية وشهر رمضان ∗

  م د 4,000  :  إعانات ظرفية ∗
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  م د  14,469 :ين قوبالمعالنهوض -

        
  

  م د  12,369  :  منح لجمعيات المعوقين ∗

  م د  2,100  :  بعث موارد رزق للمعوقين ∗
 
 
 

 م د    1,000  :صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق 
 م د    0,350  : التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل

 م د    0,300          : جرايات قدماء النواب وأراملهم -
 م د    1,030              : الت المؤسساتتدخ -
 م د    4,181      :منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  -
 م د   50,010    : تحويالت لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية -

 
  

  م د  30,000  :  المساهمة بعنوان التعديل اآللي للجرايات ∗

  م د  15,000  :  د تسديد عجز األنظمة الخاصة بالتقاع ∗

  م د  5,000  :  تسديد المستحقات بعنوان التعاون الفني ∗

  م د  0,010  :  مساهمة بعنوان التنفيل  ∗

اشتراكات في أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان العائدين  ∗
  للعمل والمتمتعين بالعفو العام

:          
100,0  

 
  م د

  م د  6,0    منحة الشيخوخة لفائدة عملة الحضائر ∗
  
 

 م د   338,20               :خالت أخرى تد -
  م د 569,641   :الجملة 

  
  
  

 م د 7,0وباعتبار التدخالت الممولة على موارد الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي والتي ستبلغ 
ادات ـتكون جملة االعتم، م د 0,099الذاتية المخصصة لتمويل نفقات التدخل والبالغة  والموارد 2014سنة 

   : تتوزع كما يلي م د 576,740النوع من النفقات المرصودة لهذا 
  

  م د   370,698  :      النهوض بالمعوزين -
 م د  22,689  :      النهوض بالمعوقين -
  صناديق الضمان تحويالت لفائدة  -
 م د    156,010  :        االجتماعي  
 م د   1,000  :  صندوق النفقة وجراية الطالق -
 م د   1,030  :      تدخالت المؤسسات -
  م د   25,313      :      ىتدخالت أخر -
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  العنوان الثاني
  نفقات التنمیة

  
I – مشروع ميزانية التنميةالتوجهات العامة ل  

  
  :على المحاور التالية بالنسبة للفترة المقبلة أساسا الجتماعية رتكز السياسة است

  
  :تطوير برامج النهوض االجتماعي من خالل  –– 1
  

الفئات  نحو دعم سياسة التحويالت االجتماعية ومزيد إحكام توزيعها وتوجيهها - 
 .المستحقة عبر التحيين الفوري والمستمر لسجل الفقر

 .تطوير نظام اليقظة االجتماعية - 
 .تدعيم العمل الميداني -
 ّل ـية االجتماعية مما سيمكّن من بلوغ أخصــائي اجتماعي لكـتحسين نسبة التغط - 

 .أالف ساكن 6
 .جتماعيتوسيع شبكة المؤسسات العاملة في مجال الوقاية واإلدماج اال - 
توسيع الرعاية وتكثيف برامج اإلدماج الموجهة إلى العائالت محدودة الدخل بهدف  - 

 .حمايتها من االرتداد أو السقوط في دائرة الفقر
تطوير الشراكة بين مؤسسات الرعاية االجتماعية والجمعيات التنموية لمساعدة الفئات  - 

 .الضعيفة على بعث مشاريع للحساب الخاص
 .ص المبكر للوقاية من اإلعاقة تكثيف التشخي -
 .مواصلة إنجاز الخطة الوطنية لتهيئة المحيط لفائدة المعاق -
 .تحفيز القطاع الخاص على االستثمار في مجال الخدمات المقدمة للمعوقين -
 .تشجيع األسرة الطبيعية أو األسرة البديلة على االعتناء بالمعوق في وسطه الطبيعي -
بالمعوقين على إحداث فرق متنقلة لرعاية المعوقين  تشجيع الجمعيات التّي تعنى -

 .بالبيت
 .توسيع شبكة المراكز النموذجية للتربية المختصة -
 .التشجيع على بعث جمعيات رعاية المعوقين بالمعتمديات التّي تفتقر لخدماتها -
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  .تحسين مردودية البرنامج الوطني لتعليم الكبار -2
  
  :مهنية وذلك بـ النهوض بالشغل والعالقات ال -3
  

 .االجتماعي  مزيد مالءمة تشريع الشغل مع التطورات االقتصادية والنهوض بالحوار - 
 .تدعيم  الطاقة الشرائية للعمال - 
 .تحسين ظروف العمل وتعزيز نظام الوقاية من المخاطر المهنية - 
 .تدعيم آليات اإلحاطة بالعملة المسرحيين - 

 
II –  2014تقديرات :  
  
  

م د  79,989مقــابل  م د  69,621ما قدره   2014المقترحة لسنـة  الدفعتبلغ اعتمادات 

  .  %  13,0-مثل نسبةيو م د  10,368  هقدر نقصأي ب 2013سنـة 

  
  :وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي 

  
  

  )بحساب م د(                    
  إنجازات  البيان

2012  
  ق م 
2013  
  

  تقديرات
2014  

نسبة   الفارق
 %التطور 

  
  ستثمارات المباشرةاإل -

  
11,558  

  
15,378  

  
11,000  

  
-4,378  

  
-28,4  

  
  

  التمويل العمومي -

  
  

72,031  

  

64,611  

  

58,621  

  

-5,990  

  

-9,3  

  13,0-  10,368-  621,69  79,989 83,589  المجموع العام
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  :ويستوجب هذا المستوى من الدفوعات  ترسيم االعتمادات التالية 
  
  م د 78,640    :  قانون البرامج   -

  

  )م د 20,590(  :  االستثمارات المباشرة  *  

  )م د58,050 (  :  التمـويل العمـومي  *  

  

  م د 80,641    :  اعتمادات التعهد   -

  

  )م د 22,020(  :  االستثمارات المباشرة  *  

  )م د  58,621(  :  التمـويل العمـومي  *  

  
  

   : االستثمارات المباشرة - 1
 

  )بحساب م د(                          

  قانون البرامج  بيان المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة 
  للميزانية

  الـدفـع  التعهـد

  
  مشاريع بصدد اإلنجاز -

  
2,950  

  
13,580  

  
7,330  

  
  

  17,640  مشاريع جديدة -
  

8,440  
  

3,670  
  
  

  11,000  22,020  20,590  الجملـة
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  :كاآلتيوتتوزع اإلعتمادات حسب الفصول 
  ) د  مبحساب (                                                                   

اعتمادات على الموارد العامة 
   للميزانية

 الفصل البيان    قانون   إعتمادات   إعتمادات
     البرامــج   التعهد  الدفع

    مشاريع بصدد اإلنجاز1    

 06.603 بناءات إدارية  0,195 0,230 1,485
 06.605  البرامج االعالمية 0,150 0,300 0,250

 06.606  التكوين 0,830 8,230 1,650

 06.755 الوقاية اإلجتماعية  0,300 0,300 1,300

 06.756 النهوض اإلجتماعي  1,475 4,220 2,545

 06.757 الوقاية في ميدان الشغل  0,300 0,100

   1جملة  2,950 13,580 7,230

      
  جديدةمشاريع 2    
   

 06.603 بناءات إدارية  13,680 4,480 1,680

 06.604 تجهيزات  إدارية  0,900 0,900 0,600

 06.605 البرامج اإلعالمية  0,350 0,350 0,150

 06.755 الوقاية اإلجتماعية  1,000 1,000 0,250

 06.756 النهوض اإلجتماعي  1,670 1,670 1,050

 06.757 في ميدان الشغل الوقاية  0,040 0,040 0,040

   2جملة  17,640 8,440 3,770
الجملة العامة  20,590 22,020 11,000   

 
 .معطیات حول أھم المشاریع والبرامج   96  إلى    93  وتبرز الجداول الواردة بالصفحات  
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  : التمويل العمومي – 2
  

  )بحساب م د(                    

  قانون البرامج  البيـان
على الموارد العامة  إعتمادات

  للميزانية
  الـدفـع  التعهـد

  مشاريع بصدد اإلنجاز1  

  شراء مقر لديوان التونسيين بالخارج -

  مشاريع جديدة2

تكفل الدولة بمساهمة األعـراف فـي    -

  النظام القانوني للضمان اإلجتماعي

  
  
  
  

  
05,058  
  
  

54,000  
  

0,571  

  
0,571  

  
05,058  
  
  

54,000  
  

0,571  

  
0,571  

  
05,058  

  
  

54,000  
  

خالص مستحقات الصندوق الـوطني   -

ة ـتكفل الدولبعنوان للضمان اإلجتماعي 

بمساهمة األعراف في النظـام القـانوني   

  )لتاسع االقسط (

  

4,000  
  

4,000  
  

4,000  

  ديوان التونسيين بالخارج -

  )تهييئات وتجهيزات مختلفة ( 

0,050  0,050  0,050  
  
  
  
  
  
  

  58,621  58,621  58,050  الجملــة
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  صنــادیــق الخـزیـنــة
  

 الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي 
  

  
  

إلى دعم ة ـضاففي تمويل برامج المعاقين باإل أساسا وقتتمثل تدخالت الصند     

  .جتماعي ولجانه الجهوية تحاد التونسي للتضامن االنشاط اال

  :منأتى موارد الصندوق توت  

  . قيدالمساهمة الموظفة على منتوجات التبغ والو -

ـ   - رهانات ـدفوعات الوكالة التونسية للتضامن بعنوان نسبة الخصم مـن ال

 .على سباقات الخيل

  .م د 7بـ 2014 تقدر موارد الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي لسنة
  

حيـث  المعـاقين  ب النهـوض  برامجتدعيم ل المواردهذا، وسيتم توظيف هذه   

للمساهمة فـي   باألساستصرف  2014م د سنة  5,8 اعتماد يقدر بـ سيخصص لها

بعـض النفقـات    كذلكو ،قتناء اآلالت المقومة لألعضاءالجمعيات المعوقين و تمويل

  .)م د 1,2(تحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي ولجانه الجهوية الخاصة بتسيير اال
 

 



نظـام أمـد

الصندوق الوطني للتضامن اإلجتماعي 

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

000 0007 7 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

16

م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

7 0007 000   التدخالت في الميدان اإلجتماعي11302
000 0007 7منحة لفائدة اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي 0004

200 2001 1تسيير و تجهيز اإلتحاد و اللجان الجهوية

النهوض بالمعوزين
800 8005 5النهوض بالمعوقين

000 7الجملة :  7 000



نظـام أمـد

وزارة الشؤون االجتماعية

17

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب الرابع و العشرون

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

الصندوق الوطني للتضامن

الموارد 
النفقات 

الصندوق الوطني للتضامن اإلجتماعي 

الموارد 
النفقات 

7 000 000
7 000 000 7  000  000

7  000  000

حساب تمويل اإلجراءات اإلستثنائية لإلحالة على التقاعد

الموارد 
النفقات 

000 000 7 الجملة :  7  000  000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

24  الباب:
وزارة الشؤون االجتماعية

2014نفقات التصرف لسنة

18

2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 403المنح المخولة للسلط العمومية

000 300 100تأجير األعوان القارين

000 567 4تأجير األعوان غير القارين

000 606 1منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 570 12منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 446 119 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 695 7نفقات تسيير المصالح العمومية

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

4 913 000

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

4 340 000

000 948 16 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 650 357التحويالت

000 330 210التدخالت في الميدان االجتماعي

000 200التدخالت في ميدان البحث العلمي

000 24التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة

000 407المساهمات في المنظمات العالمية

000 030 1منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

24  الباب:
وزارة الشؤون االجتماعية

2014نفقات التصرف لسنة

19

2014
000 641 569 القسم الثالث  :   جملة

000 035 706الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:24
وزارة الشؤون االجتماعية

2014

2014نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2013

20

403 000 000 00047 356المنح المخولة للسلط العمومية01100

100 300 000 000 300 0005 000 95تأجير األعوان القارين01101

4 567 000 000 223 1-000 790 5تأجير األعوان غير القارين01102

1 606 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

2 312 000-706 000

12 570 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

12 684 000-114 000

000 446 119 القسم األول  :   جملة 116 142 0003 304 000

7 695 000 000 405-000 100 8نفقات تسيير المصالح العمومية02201

4 913 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

5 451 000-538 000

4 340 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

4 460 000-120 000

000 948 16 القسم الثاني  :   جملة 18 011 000-1 063 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:24
وزارة الشؤون االجتماعية

2014

2014نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2013

21

357 650 000 000 950 00056 700 300التحويالت03300

210 330 000 000 515 32-000 845 242التدخالت في الميدان االجتماعي03302

200 000 000 000100 100التدخالت في ميدان البحث العلمي03304

24 000 000 0002 22التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة03305

407 000 000 00038 369المساهمات في المنظمات العالمية03307

1 030 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

1 181 000-151 000

000 641 569 القسم الثالث  :   جملة 545 217 00024 424 000

000 035 706الجملة  العامة 679 370 00026 665 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

22

000 403المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 356 00047 000

000 183تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 183 000

000 220تأجير  أعضاء  الدواوين 173 00047 000

000 300 100تأجير األعوان القارين:01101الفصل 95 000 0005 300 000

000 200 39األجر  األساسي  والتدرج 40 500 000-1 300 000

100 437 38المنح  الخصوصية  القارة 32 656 6205 780 480

500 188-000 800 2المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 2 988 500

400 340 0002 264 10منحة  التصرف  والتنفيذ 7 923 600

000700 134منحة  التكاليف  الخاصة 133 300

500900 54منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 53 600

700 00051 330منحة  الهندسة 278 300

600 000189 478منحة  المشاريع 288 400

200 00090 633 1منحة  الوقت  الكامل 1 542 800

000 12-000 41منحة  العمل  اإلستشفائي 53 000

600 000701 680 5منحة  التكاليف  البيداغوجية 4 978 400

300 0002 25منحة  التخصص 22 700

300 00076 708منحة  التأطير  والبحث 631 700

000 00035 454منحة  خطر  العدوى 419 000

300 46-000 145المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 191 300

480 007 0802 538 11منحة  العمل  االجتماعي 9 530 600

000 000313 107 3منحة  المصالحة 2 794 000

900 9002 2منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية

000 000180 180منحة  تكاليف  العمل



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

23نظـام أمـد

700 14-منحة  اإلشراف 14 700

420منحة  الصحافة 420

700 7-900المنحة  التعويضية  إلعادة  الترتيب 8 600

800 1-400 2المنحة  التعويضية 4 200

200-900 3منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 4 100

700 125-المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث 125 700

300 000185 855منحة علم النفس 669 700

200 294 3المنح  المرتبطة  بالوظيفة 4 011 200-717 000

000 664-000 193 2المنحة  الوظيفية 2 857 000

200 7-200 7منحة  مكلف  بمأمورية 14 400

000200 1منحة  المسؤولية 800

300 112-000 272المنحة  الكيلومترية 384 300

300 00030 226منحة  السكن 195 700

000 00036 595المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 559 000

000 10المنح  الخصوصية  المتغيرة 10 000

000 10منحة  التصرف  وأخطاء  الصندوق 10 000

000 730 4منحـة اإلنتـاج 4 107 600622 400

800 000186 730منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 543 200

600 000435 000 4منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 3 564 400

000 145منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 580 000-435 000

000 160-000 120منحة  الساعات  اإلضافية 280 000

000 275-000 25منحة  العمل  الليلي 300 000

000 000353 353المنح    العائلية

000 000293 293المنحة  العائلية

000 00060 60منحة  األجر  الوحيد

700 130 14المساهمات  المحمولة  على  المشغل 13 134 580996 120



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

24نظـام أمـد

000 567 4تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 5 790 000-1 223 000

000 000 1أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 2 227 000-1 227 000

000 227 1-000 000 1األجر  األساسي 2 227 000

000 267 3األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 3 025 000242 000

000 000264 200 3التأجير  المباشر  لألعوان 2 936 000

اتفاقيات  مع  مؤسسات[ التأجير    غير  المباشر  لألعوان   ]67 000-22 000 89 000

000 300المساهمات  المحمولة  على  المشغل 538 000-238 000

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

1 606 000 2 312 000-706 000

000 600مؤسسات التعليم العالي 680 000-80 000

000 80-000 600االجتماعية والدراسات الوطني للشغل المعهد 680 000

000 006 1مؤسسات العمل اإلجتماعي 1 632 000-626 000

000 35-000 15بدوار هيشر االجتماعي  واالدماج الدفاع مركز 50 000

000 33-000 21بالمالسين االجتماعي االدماج و الدفاع مركز 54 000

500 27-500 3بصفاقس االجتماعي االدماج و الدفاع مركز 31 000

500 23-500 3بالقيروان االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 27 000

500 18-500 1بقفصة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 20 000

000 10الفهري بدارشعبان االجتماعي واالدماج مركزالدفاع 10 000

500 16-500 3بالقصرين االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 20 000

000 260العالي للتربية المختصة المعهد 260 000

000 10هالل بقصر الصم للمعاقين المهني مركزالتكوين 10 000

000 3بنابل المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية 3 000

 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
السعيد بقصر الحياة بحوادث المصابين و

11 000-29 000 40 000

االجتماعي النهوض مركز  7 000-6 000 13 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

000 400-000 100الطفولة لرعاية الوطني المعهد 500 000

000 30-000 15لمالحظة األطفال بمنوبة االجتماعي المركز 45 000

000 0001 29بسوسة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 28 000

000 60مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس 60 000

000 9-000 1مركز الدفاع واالدماج اآلجتماعي بقابس 10 000

500 6-500 18مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي ببنزرت 25 000

000 30-000 122السند- المركز االجتماعي التربوي  152 000

000 20-000 20مركز األمان بالزهروني 40 000

000 27مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة 27 000

000 26مركز الرعاية االجتماعية لألطفال بتونس 26 000

000 60مركز اإلحاطة و التوجيه االجتماعي بسوسة 60 000

000 0005 26مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بفوشانة 21 000

000 16-000 9مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسيدي بوزيد 25 000

500 2-500 13مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالفحص 16 000

000 0008 14مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسكرة 6 000

000 6مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالكاف 6 000

000 3-000 4مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنين 7 000

 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
الحياة بصفاقس بحوادث المصابين و

30 00010 000 20 000

000 10وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بقرمبالية 10 000

000 10وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بصفاقس 10 000

000 00050 50مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس

000 0006 6مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بباجة

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

12 570 000 12 684 000-114 000

000 570 12مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 12 684 000-114 000

000 114-000 570 12ديوان  التونسيين  بالخارج 12 684 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

26نظـام أمـد

119 446 000 000 304 0003 142 116جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

27

000 405-000 695 7نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 8 100 000

000 900األكرية واألداءات البلدية 900 000

000 85إستهالك الماء 85 000

000 400إستهالك الكهرباء والغاز 400 000

000 250-000 450 1اإلتصاالت 1 700 000

000 700االتصاالت الهاتفية 700 000

000 250-000 750تراسل المعطيات 1 000 000

000 120إقتناء األثاث 120 000

000 120تأثيث اإلدارة 120 000

000 200 1الوقود 1 200 000

000 800شراء الوقود لوسائل النقل 800 000

000 100شراء الوقود للتسخين 100 000

000 300حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 300 000

000 5-000 53نفقات البريد 58 000

000 5-000 50المراسالت اإلدارية 55 000

000 2مصاريف الحسابات الجارية بالبريد 2 000

000 1نفقات أخرى 1 000

000 5-000 57إقتناء المعدات 62 000

000 30معدات التصرف اإلداري 30 000

000 5-000 5معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 10 000

000 2معدات التنظيف 2 000

000 20معدات مختلفة 20 000

000 25مصاريف التأمين 25 000

000 25تأمين وسائل النقل 25 000

000 755التعهد والصيانة 755 000

000 230اإلعتناء بالبنايات 230 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

28نظـام أمـد

000 430تعهد وصيانة وسائل النقل 430 000

000 70تعهد وصيانة المعدات و األثاث 70 000

000 20تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 20 000

000 5عمليات الصيانة األخرى 5 000

000 120مصاريف التنظيف 120 000

000 120النفقات المباشرة للتنظيف 120 000

000 310لوازم المكاتب 310 000

000 75المطبوعات 75 000

000 45المطبوعات الرسمية 45 000

000 30مطبوعات األخرى 30 000

000 20التوثيق 20 000

000 20الوثائق المكتوبة 20 000

000 170الصحف والمجالت 170 000

000 10إشتراكات بوكاالت اإلعالم 10 000

000 10-000 40تعليق ونشر اإلعالنات 50 000

000 10-000 40نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 50 000

000 5-000 275مصاريف  اإلعالمية 280 000

000 180شراء اللوازم والمعدات 180 000

000 5-000 5شراء منظومات 10 000

000 70نفقات الصيانة 70 000

000 20تطوير و صيانة محتوى مواقع الواب 20 000

000 120نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 120 000

" 000 55أدب"نفقات استغالل منظومة  55 000

" 000 55إنصاف"نفقات استغالل منظومة  55 000

000 10استغالل منظومات إعالمية أخرى 10 000

000 30-000 140مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 170 000

000 90مصاريف اإلستقباالت 90 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

29نظـام أمـد

000 30-000 50مصاريف اإلقامة 80 000

000 200مصاريف المهمات 200 000

000 00014 284إكساء األعوان 270 000

000 00014 284إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 270 000

000 30-000 61إرجاع مصاريف التنقل 91 000

000 10-000 40المنحة اليومية للتنقل 50 000

000 1المنحة الكيلومترية للتنقل 1 000

000 20-000 20إرجاع مصاريف نقل األشخاص 40 000

000 20-000 275مصاريف نقل األشخاص 295 000

000 5مصاريف نقل األشخاص بالداخل 5 000

000 20-000 140إشتراكات النقل 160 000

000 130مصاريف نقل األشخاص بالخارج 130 000

000 40-000 125تكوين ورسكلة األعوان 165 000

000 80ملتقيات للتكوين 80 000

000 5تربصات تكوين 5 000

000 20-000 10التكوين المستمر 30 000

000 20-000 30التكوين في اإلعالمية 50 000

000 10-000 11نفقات طبية لفائدة األعوان 21 000

000 10-000 10نفقات التداوي 20 000

000 1شراء األدوية والمواد الصيدلية 1 000

000 70تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 70 000

000 120تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 120 000

000 20اللجان الطبية 20 000

500-000 1مصاريف النزاعات والتعويضات 1 500

500-000 1أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 1 500

000 5معاليم التسجيل 5 000

500 0005 85معاليم الجوالن و العبور 79 500



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

30نظـام أمـد

500 0005 70معاليم الجوالن 64 500

000 15معاليم العبور 15 000

000 15طبع ونشر الوثائق والمجالت 15 000

000 5المساهمة في مصاريف تعليم أبناء األعوان العائدين من الخارج 5 000

000 9-000 73خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 82 000

000 30نقل األثاث والمعدات 30 000

000 10-000 20الترجمة 30 000

000 0001 3اتفاقيات مع أطباء 2 000

000 20خدمات مختلفة 20 000

000 10-000 20االشتراك بشبكة األنترنات 30 000

000 10-000 20االشتراك لدى مزودين آخرين لألنترنات 30 000

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

4 913 000-538 000 5 451 000

000 60-000 385مؤسسات التعليم العالي 445 000

000 60-000 385االجتماعية والدراسات الوطني للشغل المعهد 445 000

000 478-000 528 4مؤسسات العمل اإلجتماعي 5 006 000

000 22-000 29بدوار هيشر االجتماعي  واالدماج الدفاع مركز 51 000

000 44-000 26بالمالسين االجتماعي االدماج و الدفاع مركز 70 000

500 50019 40بصفاقس االجتماعي االدماج و الدفاع مركز 21 000

500 5001 36بالقيروان االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 35 000

500 5009 34بقفصة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 25 000

000 5-000 30الفهري بدارشعبان االجتماعي واالدماج مركزالدفاع 35 000

000 0007 40بالقصرين االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 33 000

000 2-000 370العالي للتربية المختصة المعهد 372 000

000 2-000 58هالل بقصر الصم للمعاقين المهني مركزالتكوين 60 000

500 4-500 43بنابل المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية 48 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

31نظـام أمـد

 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
السعيد بقصر الحياة بحوادث المصابين و

89 000-21 000 110 000

االجتماعي النهوض مركز  352 000-151 000 503 000

000 50-000 900الطفولة لرعاية الوطني المعهد 950 000

000 42-000 90لمالحظة األطفال بمنوبة االجتماعي المركز 132 000

000 0001 45بسوسة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 44 000

000 23-000 242مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس 265 000

000 0001 26مركز الدفاع واالدماج اآلجتماعي بقابس 25 000

500 3-500 21مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي ببنزرت 25 000

000 25-000 698السند- المركز االجتماعي التربوي  723 000

000 00034 472مركز األمان بالزهروني 438 000

000 5-000 38مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة 43 000

500 25-500 132مركز الرعاية االجتماعية لألطفال بتونس 158 000

000 27-000 100مركز اإلحاطة و التوجيه االجتماعي بسوسة 127 000

000 1-000 57مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بفوشانة 58 000

000 6-000 25مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسيدي بوزيد 31 000

000 7-000 34مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالفحص 41 000

000 3-000 42مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسكرة 45 000

000 5-000 30مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالكاف 35 000

000 15-000 28مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنين 43 000

 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
الحياة بصفاقس بحوادث المصابين و

230 000-70 000 300 000

000 80وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بقرمبالية 80 000

000 61-000 19وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بصفاقس 80 000

000 00040 40مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس

000 00029 29مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بباجة

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

4 340 000-120 000 4 460 000



الفـارق ق م
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بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

32نظـام أمـد

000 120-000 340 4مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 4 460 000

000 120-000 340 4ديوان  التونسيين  بالخارج 4 460 000

16 948 000-1 063 000 000 011 18جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

33

000 650 357التحويالت:03300الفصل 300 700 00056 950 000

000 000 00028 000 321المنح القارة للفئات محدودة الدخل 293 000 000
000 000 28المنح  المسندة للعائالت المعوزة 293 000 000321 000 000

000 50-000 300منح جرايات عمرية مختلفة 350 000
000 50-جرايات لقدماء النواب و ألراملهم 350 000300 000

000 000 1التكاليف  الناجمة عن التشريعات المتعلقة بضمان نفقات الطالق 1 000 000

000 350التكاليف  الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل 350 000

000 000 6منحة الشيخوخة لفائدة عملة الحضائر 6 000 000

000 000 00029 000 29مساعدات لفائدة الفئات محدودة الدخل بمناسبة األعياد والمناسبات الدينية

000 330 210التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 242 845 000-32 515 000

000 771 20-000 833 39المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي 60 604 000
000 503تأجير أعوان اإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي 4 747 0005 250 000

000 470تأجير أعوان اللجان الجهوية للتضامن االجتماعي 4 580 0005 050 000

000 98تأجير أعوان مركز رعاية المعوقين الذهنيين بمنوبة 1 598 0001 696 000

000 94تأجير أعوان مراكز أطفال ما قبل الدراسة 5 270 0005 364 000

000 000600 600منح لفائدة جمعيات ذات صبغة اجتماعية

000 000100 100الملبس الوطني

000 100 0002 100 2بعث موارد الرزق للمعاقين

000 000 6برنامج العودة المدرسية والجامعية 9 500 00015 500 000

000 000240 240الحاالت االجتماعية الموجهة من طرف الوزارة

000 000500 500مقاومة جيوب الفقر و بعث موارد الرزق

000 10المغسل الوطنى 70 00080 000

000 20مراكز األطفال في سن ما قبل الدراسة 390 000410 000

000 00040 40البنك الخيري لألدوية



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

34نظـام أمـد

000 215-اللجان المحلية للتضامن االجتماعي 1 440 0001 225 000

000 249 1الموائد القارة للتضامن 429 0001 678 000

000 000 29-مساعدات لفائدة العائالت المعوزة و محدودة الدخل 29 000 000

000 006 0003 950 15منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 12 944 000

000 420 3وداديات األعوان 80 0003 500 000

000 414-جمعيات ووداديات أخرى 12 864 00012 450 000

000 000 65-000 010 45مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد 110 010 000

000 00010 10المساهمة بعنوان التنفيل

000 000 68-المساهمة بعنوان تعديل الجرايات 98 000 00030 000 000

000 000 3تسديد عجز األنظمة الخاصة بالتقاعد 12 000 00015 000 000

000 000 5التعاون الفني مع الخارج 5 000 000

000 000 0005 000 5تسديد المستحقات بعنوان التعاون الفني مع الخارج

 االشتراكات في أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان العائدين للعمل المتمتعين
بالعفو التشريعي العام

100 000 00050 000 000 50 000 000

000 000 4النهوض بالمعوزين 4 000 000

000 000 0004 000 4المساعدات الظرفية

000 37جوائز ومكافآت 37 000

000 00035 35جوائز رئاسية

000 0002 2جوائز أخرى

000 000250 500تدخالت أخرى 250 000

000 250تدخالت ظرفية 250 000500 000

000 200التدخالت في ميدان البحث العلمي:03304الفصل 100 000100 000

000 000100 200تنظيم تظاهرات وندوات علمية 100 000

000 24التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة:03305الفصل 22 0002 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

35نظـام أمـد

000 0002 24تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية 22 000

000 2منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان 22 00024 000

000 407المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 369 00038 000

000 00038 407منظمات ذات صبغة خصوصية 369 000

000 19منظمة العمل الدولية 171 000190 000

000 6منظمة العمل العربية 124 000130 000

000 4الصندوق العربي للعمل االجتماعي 21 00025 000

000 9المركز اإلفريقي للبحث التطبيقي و التدريب في مجال االنماء االجتماعي 51 00060 000

000 0002 2االتحاد العربي للهيئات العاملة في مجال رعاية الصم

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

1 030 000 1 181 000-151 000

000 5مؤسسات التعليم العالي 5 000

000 0005 5االجتماعية والدراسات الوطني للشغل المعهد

000 151-000 025 1مؤسسات العمل اإلجتماعي 1 176 000
000 3-بدوار هيشر االجتماعي  واالدماج الدفاع مركز 9 0006 000

000 5-بالمالسين االجتماعي االدماج و الدفاع مركز 8 0003 000

000 0006 6بصفاقس االجتماعي االدماج و الدفاع مركز

000 1بالقيروان االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 8 0009 000

000 0005 5بقفصة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

000 1-الفهري بدارشعبان االجتماعي واالدماج مركزالدفاع 7 0006 000

500 1بالقصرين االجتماعي واالدماج الدفاع مركز 7 0008 500

000 1-العالي للتربية المختصة المعهد 88 00087 000

000 1-هالل بقصر الصم للمعاقين المهني مركزالتكوين 3 0002 000

500-بنابل المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية 3 0002 500

االجتماعي النهوض مركز  -34 000 68 00034 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

36نظـام أمـد

000 90-الطفولة لرعاية الوطني المعهد 590 000500 000

000 13لمالحظة األطفال بمنوبة االجتماعي المركز 12 00025 000

000 0008 8بسوسة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

000 7-مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس 25 00018 000

000 2مركز الدفاع واالدماج اآلجتماعي بقابس 6 0008 000

000 0005 5مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي ببنزرت

000 7-السند- المركز االجتماعي التربوي  107 000100 000

000 26مركز األمان بالزهروني 32 00058 000

000 5-مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة 10 0005 000

000 7-مركز الرعاية االجتماعية لألطفال بتونس 18 50011 500

000 2-مركز اإلحاطة و التوجيه االجتماعي بسوسة 12 00010 000

500 2-مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بفوشانة 9 5007 000

000 6-مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسيدي بوزيد 12 0006 000

500 1-مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالفحص 9 0007 500

000 0009 9مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسكرة

000 5-مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالكاف 9 0004 000

000 2-مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنين 10 0008 000

الحياة بحوادث المصابين مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية و  
بصفاقس

-20 000 60 00040 000

000 00010 10وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بقرمبالية

000 9-وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بصفاقس 10 0001 000

000 10مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس 10 000

000 5مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بباجة 5 000

569 641 000 000 424 00024 217 545جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

37

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

24 الباب:
وزارة الشؤون االجتماعية

000 199 0002 549 0007 00099 030 0001 000515 913 0004 585 0001 606 1المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 00060 000990 00020 0005 00040 000385 600مؤسسات التعليم العالي

000 139 0002 559 0006 00079 025 0001 000475 528 0004 585 0001 006 1مؤسسات العمل اإلجتماعي

000 910 00016 340 0004 570 12المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 910 00016 340 0004 570 12مؤسسات  العمل  اإلجتماعي

000 199 0002 459 00024 00099 030 0001 000515 253 0009 585 0001 176 14الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

38

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

24 الباب:
وزارة الشؤون االجتماعية

000 60مؤسسات التعليم العالي 990 000 20 000 5 000 40 000 385 000 600 000

000 139 2مؤسسات العمل اإلجتماعي 6 559 000 79 000 1 025 000 475 000 4 528 000 1 585 000 1 006 000

000 199 0002 549 0007 00099 030 0001 000515 913 0004 585 0001 606 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

39

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

وزارة الشؤون االجتماعية
24  الباب:

000 60مؤسسات التعليم العالي 990 000 20 000 5 000 40 000 385 000 600 000

000 00060 000990 00020 0005 00040 000385 600االجتماعية والدراسات الوطني للشغل المعهد

000 139 2مؤسسات العمل اإلجتماعي 6 559 000 79 000 1 025 000 475 000 4 528 000 1 585 000 1 006 000

000 00050 0006 00029 15بدوار هيشر االجتماعي  واالدماج الدفاع مركز
000 00050 0003 00026 21بالمالسين االجتماعي االدماج و الدفاع مركز
000 00050 5006 50040 3بصفاقس االجتماعي االدماج و الدفاع مركز
000 00049 5009 50036 3بالقيروان االجتماعي واالدماج الدفاع مركز
000 00041 5005 50034 1بقفصة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

000 00046 0006 00030 10الفهري بدارشعبان االجتماعي واالدماج مركزالدفاع
000 50052 0008 50040 3بالقصرين االجتماعي واالدماج الدفاع مركز
000 0008 000717 0008 00087 000370 260العالي للتربية المختصة المعهد

000 0002 00070 0002 0002 00058 10هالل بقصر الصم للمعاقين المهني مركزالتكوين
000 0001 00049 5001 5002 00043 3بنابل المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية

 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
السعيد بقصر الحياة بحوادث المصابين و

11 00089 000167 0003 000100 000170 000



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

40

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

وزارة الشؤون االجتماعية
24  الباب:

000 945 0001 00060 000300 585 1المهنية السالمة و الصحـة معهد
االجتماعي النهوض مركز  7 000352 00034 000393 000
000 0002 500 0001 0002 000500 000900 100الطفولة لرعاية الوطني المعهد
000 0002 000130 00025 0002 00090 15لمالحظة األطفال بمنوبة االجتماعي المركز
000 00082 0008 00045 29بسوسة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

000 0001 000320 00018 0001 000242 60مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس
000 00035 0008 00026 1مركز الدفاع واالدماج اآلجتماعي بقابس

000 0001 00045 0005 5001 50021 18مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي ببنزرت
000 0004 000920 0003 000100 0001 000698 122السند- المركز االجتماعي التربوي 

000 0002 000550 00058 0002 000472 20مركز األمان بالزهروني
000 00070 0005 00038 27مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة
000 500170 50011 000132 26مركز الرعاية االجتماعية لألطفال بتونس

000 0001 000170 00010 0001 000100 60مركز اإلحاطة و التوجيه االجتماعي بسوسة
000 00090 0007 00057 26مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بفوشانة

000 00040 0006 00025 9مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسيدي بوزيد



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

41

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

وزارة الشؤون االجتماعية
24  الباب:

000 50055 0007 50034 13مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالفحص
000 00065 0009 00042 14مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسكرة
000 00040 0004 00030 6مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالكاف
000 00040 0008 00028 4مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنين

 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
الحياة بصفاقس بحوادث المصابين و

30 000230 00040 000300 000

000 000100 00010 00080 10وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بقرمبالية
000 00030 0001 00019 10وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بصفاقس

000 000100 00010 00040 50مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس
000 00040 0005 00029 6مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بباجة

000 199 0002 549 0007 00099 030 0001 000515 913 0004 585 0001 606 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

42

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون االجتماعية

24 الباب:

000 050 0001 050 0001 00060 990مؤسسات التعليم العالي

000 050 0001 050 0001 00060 990االجتماعية والدراسات الوطني للشغل المعهد

000 698 0008 698 0008 139 0002 559 6مؤسسات العمل اإلجتماعي

000 00050 00050 50بدوار هيشر االجتماعي  واالدماج الدفاع مركز

000 00050 00050 50بالمالسين االجتماعي االدماج و الدفاع مركز

000 00050 00050 50بصفاقس االجتماعي االدماج و الدفاع مركز

000 00049 00049 49بالقيروان االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

000 00041 00041 41بقفصة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

000 00046 00046 46الفهري بدارشعبان االجتماعي واالدماج مركزالدفاع

000 00052 00052 52بالقصرين االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

000 000725 000725 0008 717العالي للتربية المختصة المعهد

000 00072 00072 0002 70هالل بقصر الصم للمعاقين المهني مركزالتكوين

000 00050 00050 0001 49بنابل المجمع الصحي و التربوي للقاصرين عن الحركة العضوية

 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
السعيد بقصر الحياة بحوادث المصابين و

100 000170 000270 000270 000

000 945 0001 945 0001 945 1المهنية السالمة و الصحـة معهد

االجتماعي النهوض مركز  393 000393 000393 000

000 502 0001 502 0001 0002 500 1الطفولة لرعاية الوطني المعهد

000 000132 000132 0002 130لمالحظة األطفال بمنوبة االجتماعي المركز

000 00082 00082 82بسوسة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

43

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون االجتماعية

24 الباب:

000 000321 000321 0001 320مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس

000 00035 00035 35مركز الدفاع واالدماج اآلجتماعي بقابس

000 00046 00046 0001 45مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي ببنزرت

000 000924 000924 0004 920السند- المركز االجتماعي التربوي 

000 000552 000552 0002 550مركز األمان بالزهروني

000 00070 00070 70مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة

000 000170 000170 170مركز الرعاية االجتماعية لألطفال بتونس

000 000171 000171 0001 170مركز اإلحاطة و التوجيه االجتماعي بسوسة

000 00090 00090 90مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بفوشانة

000 00040 00040 40مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسيدي بوزيد

000 00055 00055 55مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالفحص

000 00065 00065 65مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسكرة

000 00040 00040 40مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالكاف

000 00040 00040 40مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنين

 مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
الحياة بصفاقس بحوادث المصابين و

300 000300 000300 000

000 000100 000100 100وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بقرمبالية

000 00030 00030 30وحدة عيش إليواء األشخاص المعوقين بصفاقس

000 000100 000100 100مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس

000 00040 00040 40مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بباجة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

44

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون االجتماعية

24 الباب:

000 748 0009 748 0009 199 0002 549 7الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

45

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

24 الباب:
وزارة الشؤون االجتماعية

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 910 16مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 4 340 000 12 570 000

000 910 00016 340 0004 570 12الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

46

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

وزارة الشؤون االجتماعية
24  الباب:

000 910 16مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 4 340 000 12 570 000

000 910 16ديوان  التونسيين  بالخارج 4 340 000 12 570 000

000 910 00016 340 0004 570 12الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

47

24 الباب:
وزارة الشؤون االجتماعية

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 910 00016 910 00016 910 16مؤسسات  العمل  اإلجتماعي

000 910 00016 910 00016 910 16ديوان  التونسيين  بالخارج

000 910 00016 910 00016 910 16الجملة  العامة



نظـام أمـد

2014الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

48

1رئيس أو مدير ديوان
5مكلف بمأمورية

6الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

49

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 300 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0تقني 4 مساعد تقني

3,0متصرف مستشار 6 متصرف

3,0أخصائي اجتماعي مستشار 62 أخصائي اجتماعي أول

3,0متصرف رئيس 5 متصرف مستشار

3,0محلل مركزي 5 محلل

3,0ملحق إدارة 22 كاتب راقن

3,0متصرف 14 ملحق إدارة

3,0أخصائي اجتماعي عام 2 أخصائي اجتماعي رئيس

3,0أخصائي اجتماعي رئيس 6 أخصائي اجتماعي مستشار

3,0أخصائي اجتماعي أول 125 أخصائي اجتماعي

3,0كاتب تصرف 6 مستكتب إدارة

3,0مستكتب إدارة 1 عون إستقبال

3,0متفقد رئيس للشغل 12 متفقد مركزي للشغل

3,0متفقد عام للشغل 3 متفقد رئيس للشغل

3,0متفقد مركزي للشغل 20 متفقد شغل

3,0معلّم تطبيق التربية اإلجتماعية 11 معلم التربية اإلجتماعية

3,0طبيب متفقّد عام للشغل 2 طبيب متفقّد فرعي للشغل

3,0طبيب متفقّد فرعي للشغل 3 طبيب متفقّد جهوي للشغل

3,0طبيب متفقّد جهوي للشغل 5 طبيب متفقّد للشغل



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

50

العــدد

نظـام أمـد

3,0محلل رئيس 2 محلل مركزي

3,0تقني رئيس 1 تقني أول

3,0تقني أول 8 تقني

23,0عامل صنف  18 1عامل صنف 

33,0عامل صنف  10 2عامل صنف 

3,0أستاذ أول للتعليم الثانوي 5 أستاذ التعليم الثانوي

3,0مستشار صحفي 1 كاتب صحفي

3,0أخصائي نفساني رئيس 2 أخصائي نفساني أول

3,0أخصائي نفساني أول 14 أخصائي نفساني

3,0مربي مختص 100 مربي متعدد اإلختصاصات

3,0فني سامي أول للصحة العمومية 15 فني سامي للصحة العمومية

3,0ملحق إدارة 10 كاتب تصرف
500الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

وزارة الشؤون االجتماعية 24

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

51

88السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

83,08متصرف

11سلك مستشاري المصالح العمومية

13,01مستشار المصالح العمومية

99  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

52

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 671 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

6السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1كاتب راقن

4ملحق إدارة

1كاتب تصرف

17سلك العملة
11عامل صنف 

31عامل صنف 

41عامل صنف 

61عامل صنف 

74عامل صنف 

85عامل صنف 

104عامل صنف 

6سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
96عامل صنف 

2سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
2أستاذ التعليم الثانوي

1سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1مساعد  التعليم العالي

8سلك أعوان تفقدية الشغل
8متفقد مركزي للشغل

35سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
5أخصائي اجتماعي أول

1أخصائي اجتماعي مساعد

4أخصائي اجتماعي مستشار

25أخصائي اجتماعي

3سلك التفقد الطبي للشغل



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

53

العــدد

2طبيب متفقّد عام للشغل

1طبيب متفقّد جهوي للشغل

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

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1مساعد تقني

80الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

54

2أسالك مختلفة
2رتب مختلفة

715السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
93متصرف

21متصرف مستشار
1متصرف رئيس

152كاتب راقن
252ملحق إدارة

52مستكتب إدارة
32راقن

3عون إستقبال
109كاتب تصرف

42السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1مهندس رئيس
37مهندس أول

4مهندس أشغال
988 1سلك العملة

1330عامل صنف 
275عامل صنف 
3188عامل صنف 
4325عامل صنف 
5405عامل صنف 
6290عامل صنف 
7246عامل صنف 
855عامل صنف 
945عامل صنف 
1029عامل صنف 

31سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
16محلل

4محلل مركزي
6تقني مخبراإلعالمية

5واضع برامج
4سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

1مكتبي مساعد
2موثق

1موثق مساعد



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

55

1سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1رئيس أشغال مخبر

6سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
6أستاذ التعليم الثانوي

1-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائية
1معلّم تطبيق

60سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
41مساعد  التعليم العالي

15أستاذ مساعد  التعليم العالي
2أستاذ محاضر  التعليم العالي

2أستاذ التعليم العالي
3السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

3أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
5سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني

5معلم التعليم التقني
20سلك أعضاء هيئة  التفقد البيداغوجي للتربية اإلجتماعية

15متفقد للتربية اإلجتماعية
5متفقد جهوي للتربية اإلجتماعية

24سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
8مساعد الصحة العمومية

12ممرض الصحة العمومية
4ممرض أول للصحة العمومية

7السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
7كاتب صحفي

472سلك أعوان تفقدية الشغل
213متفقد مركزي للشغل
7متفقد رئيس للشغل
4متفقد عام للشغل

248متفقد شغل
121سلك رجال التعليم بمراكز التربية اإلجتماعية

26معلم التربية اإلجتماعية
95معلّم تطبيق التربية اإلجتماعية

336 2سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
658أخصائي اجتماعي أول

2أخصائي اجتماعي مساعد



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

56

1أخصائي اجتماعي عام
5أخصائي اجتماعي رئيس

92أخصائي اجتماعي مستشار
578 1أخصائي اجتماعي

140سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1أخصائي نفساني رئيس
18أخصائي نفساني أول

121أخصائي نفساني
17سلك مستشاري المصالح العمومية

17مستشار المصالح العمومية
58سلك التفقد الطبي للشغل

1طبيب متفقّد عام للشغل
6طبيب متفقّد فرعي للشغل
10طبيب متفقّد جهوي للشغل

41طبيب متفقّد للشغل
87السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

64فني سامي للصحة العمومية
20فني سامي أول للصحة العمومية

3فني سامي رئيس للصحة العمومية
22السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

1طبيب رئيس للصحة العمومية
4طبيب أول للصحة العمومية

14طبيب الصحة العمومية
3طبيب إختصاصي للصحة العمومية

857سلك أعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعية
24مربي مختص

621مربي متعدد اإلختصاصات
212مساعد التربية المختصة

1سلك منشطي رياض األطفال
1منشّط رياض األطفال

8سلك منشطي التطبيق رياض األطفال
8منشط تطبيق رياض األطفال

58سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
8متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف

17متصرف في الوثائق و األرشيف
33متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

57

111السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
15مساعد تقني

36تقني أول
60تقني

1سلك األساتذة األولين
1أستاذ أول للتعليم الثانوي

198 7الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

58

15السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

10ملحق إدارة 

5مستكتب إدارة 

170سلك العملة

1100عامل صنف  

230عامل صنف  

320عامل صنف  

410عامل صنف  

510عامل صنف  

2سلك أعوان تفقدية الشغل

2متفقد شغل 

3سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية

3أخصائي اجتماعي 

190الجملة



59نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  السلك و الرتبة/ المؤسسة      

االجتماعية والدراسات الوطني للشغل المعهد

7سلك العملة

17عامل صنف  

7جملة المؤسسة : 

بدوار هيشر االجتماعي  واالدماج الدفاع مركز

1سلك العملة

21عامل صنف  

1جملة المؤسسة : 

بالمالسين االجتماعي االدماج و الدفاع مركز

4سلك العملة

14عامل صنف  

4جملة المؤسسة : 

بصفاقس االجتماعي االدماج و الدفاع مركز

3سلك العملة

12عامل صنف  

21عامل صنف  

3جملة المؤسسة : 

بالقيروان االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

2سلك العملة

12عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 



60نظـام أمـد

العدد  السلك و الرتبة/ المؤسسة      

بقفصة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

2سلك العملة

12عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

بالقصرين االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

2سلك العملة

11عامل صنف  

21عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

بالمعاقين النهوض معهد

9سلك العملة

19عامل صنف  

9جملة المؤسسة : 

السعيد بقصر الحياة بحوادث المصابين مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية و

2سلك العملة

11عامل صنف  

31عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

المهنية السالمة و الصحـة معهد

2سلك العملة

22عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

الطفولة لرعاية الوطني المعهد

78سلك العملة

118عامل صنف  



61نظـام أمـد

العدد  السلك و الرتبة/ المؤسسة      

23عامل صنف  

310عامل صنف  

47عامل صنف  

540عامل صنف  

78جملة المؤسسة : 

لمالحظة األطفال بمنوبة االجتماعي المركز

5سلك العملة

14عامل صنف  

21عامل صنف  

5جملة المؤسسة : 

بسوسة االجتماعي واالدماج الدفاع مركز

2سلك العملة

11عامل صنف  

21عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

مركز اإلحاطة والتوجيه اإلجتماعي بتونس

5سلك العملة

15عامل صنف  

5جملة المؤسسة : 

مركز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي ببنزرت

2سلك العملة

12عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

السند- المركز اإلجتماعي التربوي 

12سلك العملة



62نظـام أمـد

العدد  السلك و الرتبة/ المؤسسة      

112عامل صنف  

1السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

1فني سامي للصحة العمومية 

13جملة المؤسسة : 

مركز األمان بالزهروني

2سلك العملة

11عامل صنف  

21عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة

2سلك العملة

12عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

مركز اإلحاطة و التوجيه االجتماعي بسوسة

6سلك العملة

14عامل صنف  

21عامل صنف  

31عامل صنف  

6جملة المؤسسة : 

مركز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي بفوشانة

1سلك العملة

11عامل صنف  

1جملة المؤسسة : 

مركز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي بسيدي بوزيد

3سلك العملة



63نظـام أمـد

العدد  السلك و الرتبة/ المؤسسة      

23عامل صنف  

3جملة المؤسسة : 

مركز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي بالحفص

1سلك العملة

11عامل صنف  

1جملة المؤسسة : 

154  الجملة العامة : 



64نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

ديوان  التونسيين  بالخارج

4اإلطارات

1متصرف عام 

1متصرف رئيس 

2متصرف 

2أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة أول 

3أعوان التنفيذ 

1مستكتب أول 

1عامل مختص 

1رئيس عملة 

000 9125جملة المؤسسة : 

000 125  الجملة العامة :  9



65 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

ديوان  التونسيين  بالخارج

82اإلطارات

8متصرف عام 

5متصرف رئيس 

14متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومية 

2مهندس أول 

3إطار تقني أول 

48متصرف 

1متفقد إستقبال أول 

71أعوان المساندة أو التسيير 

20ملحق إدارة 

6تقني سامي 

1مستشار إستقبال 

2مساعد إستقبال أول 

12كاتب أول 

6كاتب إدارة 

4مساعد إستقبال 

3مساعد فني 

17ملحق إدارة أول 

59أعوان التنفيذ 



66 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

6مستكتب إدارة 

2عون تقني 

3مستكتب أول 

4عامل مختص 

6عامل مختص أول 

12عامل ذو كفاءة 

7عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية 

10عامل ماهر 

8رئيس عملة 

1عون إستقبال أول 

212جملة المؤسسة : 

212  الجملة العامة : 



67 نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

ديوان  التونسيين  بالخارج

3اإلطارات

1متصرف مستشار 

1متصرف 

1متفقد إستقبال 

3أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

1تقني سامي 

1مستشار إستقبال 

13أعوان التنفيذ 

1عامل مختص 

10عامل 

2عامل ذو كفاءة 

19جملة المؤسسة : 

19  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

24  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000 00011 020 22اإلستثمارات المباشرة

58 621 00058 621 000

69 621 000

دينارا000 640 78 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

80 641 000

68

وزارة الشؤون االجتماعية



نفقات التنمية لسنة

البــنود

24  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

2 950

17 640

58 050

13 5807 230

8 4403 770

571

58 050

571

58 050

التعهد

13 5807 230

8 4403 770

571571

58 05058 050

20 59022 02011 00022 02011 000

58 05058 62158 62158 62158 621

78 64080 64169 62180 64169 621

 II جملة فرعية

2014

69

وزارة الشؤون االجتماعية



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة الشؤون االجتماعية

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

70

24 الباب:

بناءات إدارية 0660313 8754 7103 165

تجهيزات إدارية 06604900900600

البرامج اإلعالمية 06605500650400

التكوين 066068308 2301 650

الوقاية اإلجتماعية 067551 3001 3001 450

النهوض اإلجتماعي 067563 1455 8903 595

الوقاية في ميدان الشغل 0675740340140

20 59022 02011 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة الشؤون االجتماعية

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

71

24 الباب:

بناءات إدارية 066031952301 485

البرامج اإلعالمية 06605150300250

التكوين 066068308 2301 650

الوقاية اإلجتماعية 067553003001 200

النهوض اإلجتماعي 067561 4754 2202 545

الوقاية في ميدان الشغل 06757300100

2 95013 5807 230 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة الشؤون االجتماعية

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

72

24 الباب:

بناءات إدارية 06603

3535إعتمادات الدراسات 00 0001

490تهيئات مختلفة 00 0002

240بناء وحدات محلية لتفقد الشغل 00 0012

150150160تهيئة مبنى بورصة الشغل 00 0025

4545200توسعة االدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بقابس 81 0041

360بناء مقر قسم تفقد طب الشغل بسوسة 00 0042
1952301 485 06603جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

150150إقتناء تجهيزات إعالمية مكتبية 00 0001

150150100تأهيل الشبكة اإلعالمية الممتدة 00 0018
150300250 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

300300100برنامج بناء مراكز التربية و التأهيل للمعاقين 00 0008

بناء مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية
والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس

530530150 61 0015

400 4001 7بناء مقر المعهد الوطني للشغل و الدراسات اإلجتماعية 00 0024
8308 2301 650 06606جملــة الفصـل

الوقاية اإلجتماعية 06755

300300100بناء  مركز الدفاع   واإلدماج  اإلجتماعي  بالفحص 22 0020

500بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بالمنستير 52 0038

600بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بتطاوين 83 0039
3003001 200 06755جملــة الفصـل

النهوض اإلجتماعي 06756

150150500بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 00 0002

550800200تهيئة معهد النهوض بالمعاقين 11 0012

300500 1تهيئة  المعهد الوطني لرعاية الطفولة 12 0030

467070تجهيز المعهد الوطني لرعاية الطفولة 12 0031

700700400بناء وتجهيز وحدة عيش للمعاقين الكهول دون سند بصفاقس 61 0065

السند"تهيئة المركز االجتماعي والتربوي  "1 200500 00 0102

7575تجهيز وحدة عيش المعاقين الكهول بالقيروان 41 0105

300بناء مستودع ومقر اللجنة الجهوية للتضامن بالقيروان 00 0110
1 4754 2202 545 06756جملــة الفصـل

الوقاية في ميدان الشغل 06757

300100إحداث فرع لمعهد الصحة و السالمة المهنية بقفصة 71 0007



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

73 نظـام أمـد

300100 06757جملــة الفصـل
2 95013 5807 230 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

وزارة الشؤون االجتماعية

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

74

24 الباب:

بناءات إدارية 0660313 6804 4801 680

تجهيزات إدارية 06604900900600

البرامج اإلعالمية 06605350350150

الوقاية اإلجتماعية 067551 0001 000250

النهوض اإلجتماعي 067561 6701 6701 050

الوقاية في ميدان الشغل 06757404040

17 6408 4403 770 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

وزارة الشؤون االجتماعية

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

75

24 الباب:

بناءات إدارية 06603

إعتمادات الدراسات 000100303030
تهيئات مختلفة 0002001 0001 000750

بناء وحدات محلية لتفقد الشغل 00120020020050
بناء مقر لإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد 000200 0002 001432ج

توسيع االدارة الجهوية بالمهدية 0025325025050ج
بناء مقر فرعي للوزارة 000800500 0030010ج

توسعةاالدارة الجهوية بالكاف 00533200200100ج
13 6804 4801 680 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

إقتناء تجهيزات مختلفة 000200900900600
900900600 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

إقتناء تجهيزات إعالمية مكتبية 000100350350150
350350150 06605جملــة الفصـل

الوقاية اإلجتماعية 06755

تجهيز مراكز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي 000200505050
تهيئة مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي 001600150150100

تهيئة مركز االمان 00114800800100ج
1 0001 000250 06755جملــة الفصـل

النهوض اإلجتماعي 06756

بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 00020040040080
تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010400500500500

إقتناء وحدات متنقلة لرعاية المعوقين بالبيت 010700100100100
بناء مستودع ومقر اللجنة الجهوية بسيدي بوزيد 00243250250150ج

 تهيئة بيت الغسيل والمطبخ ومبنى االدارة بمركز المعاقين ذهنيا
بمنوبة

00314350350150ج

تهيئة مركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بسوسة 00451707070ج
1 6701 6701 050 06756جملــة الفصـل

الوقاية في ميدان الشغل 06757

تجهيز إدارة طب الشغل والتفقديات الجهوية 000200404040
404040 06757جملــة الفصـل

17 6408 4403 770 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

وزارة الشؤون االجتماعية24 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

76

68دراسات عامة06600 20 12 50 50 100

104إقتناء أراضي06601 201 1 304 305

707 14بناءات إدارية06603 3 165 1 550 1 200 17 602 10 351 4 710 1 540 2 714 18 909 38 224

728 2تجهيزات إدارية06604 600 5 500 1 381 14 380 1 227 900 5 700 1 975 14 787 24 589

577 1البرامج اإلعالمية06605 400 810 383 6 177 237 650 810 718 6 932 9 347

040 9التكوين06606 1 650 1 180 1 147 16 763 1 432 8 230 600 1 340 18 178 29 780

7مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607 4 5 6 11

795 8مصاريف مختلفة06608 8 795 8 795

405 6الوقاية اإلجتماعية06755 1 450 1 870 2 027 10 761 2 511 1 300 1 950 5 221 11 531 22 513

800 13النهوض اإلجتماعي06756 3 595 3 905 5 418 34 442 5 351 5 890 2 720 5 223 41 976 61 160

905 2الوقاية في ميدان الشغل06757 140 543 2 3 268 85 340 2 743 3 690 6 858

201 68217 19116 11322 02021 200112 40511 55815 37811 00051 341 125 158 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

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

وزارة الشؤون االجتماعية24 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

77

دراسات عامة06600
38 12 50 50 إعداد ومضات تحسيسية حول الظواهر االجتماعية000400
30 20 50 50 إنجاز دراسة حول برامج الحماية اإلجتماعية000500

066001005050122068جملــة الفصـل

إقتناء أراضي06601
104 201 1 304 305 إقتناء أراضي000100

066013053041201104جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
118 65 30 11 436 50 65 50 20 475 660 إعتمادات الدراسات000100
340 1 240 500 605 7 703 80 1 000 700 620 7 988 10 388 تهيئات مختلفة000200
320 290 400 254 2 110 200 340 624 2 210 3 374 بناء وحدات محلية لتفقد الشغل001200
66 66 66 إقتناء بناية بغنوش لفائدة المكتب المحلي لتفقد الشغل002281
140 160 100 250 150 250 250 650 تهيئة مبنى بورصة الشغل002500

125 125 125 تهيئة مقر تفقدية الشغل بسليانة002734
124 635 117 642 759 بناء مستودع السيارات بالوزارة002900
206 656 206 656 862 االدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بتوزر003072

930 930 930 بناء مركب إداري بمنوبة003114
698 2 976 698 2 976 3 674 تهيئة مقر الوزارة بباب بنات003200

1 053 1 053 1 053 بناء مركب إداري بزغوان003322
910 100 190 400 800 1 200 بناء إدارة جهوية للشؤون االجتماعية بالقيروان003441

100 100 100 بناء قسم تفقدية طب الشغل والسالمة المهنية بنابل003521



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

78 نظـام أمـد

06603
238 238 238  توسعة مقر االدارة الجهوية للشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين003652

بالخارج بالمنستير
120 30 100 50 200 250 توسعة مقر اإلدارة للشؤون االجتماعية بجندوبة003732

100 100 200 200 بناء القسط الثاني لإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بسليانة003834
50 150 200 200 تهيئة مقر تفقدية الشغل والمصالحة بسوسة003951

60 100 40 200 200 توسعة مبنى االدارة الجهوية ببنزرت004023
5 200 200 40 45 400 445 توسعة االدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بقابس004181

360 40 400 400 بناء مقر قسم تفقد طب الشغل بسوسة004200
1 800 200 2 000 2 000 بناء مقر لإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد00143ج
200 50 250 250 توسيع االدارة الجهوية بالمهدية00253ج

9 500 500 9 200 800 10 000 بناء مقر فرعي للوزارة00300ج
100 100 200 200 توسعةاالدارة الجهوية بالكاف00533ج

707 16514 5503 2001 6021 35117 71010 5404 7141 9092 22418 0660338جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
1 632 5 000 1 042 9 778 977 5 000 1 475 10 000 17 452 إقتناء وسائل نقل000100
1 096 600 500 339 4 602 250 900 700 500 4 787 7 137 إقتناء تجهيزات مختلفة000200

728 5006002 3815 3801 22714 7009001 9755 7871 58914 0660424جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
410 300 300 1 190 5 500 300 200 1 195 2 200 إقتناء تجهيزات إعالمية مكتبية000100
404 21 3 605 4 030 4 030 المخطط المديري لإلعالمية000200
49 28 77 77 المخطط المديري لإلعالمية دراسة000300
100 100 100 دراسة البرامج- المخطط اإلعالمي للضمان اإلجتماعي 000400
105 45 150 150 تهيئة و تجهيز قاعات مركزية و جهوية لإلعالمية000600

1 280 1 280 1 280 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000800
50 50 50 الجودة و االدارة االتصالية000900
200 82 118 200 تطوير التطبيقات و تركيز الشبكات001000
25 46 29 100 100 سالمة النظام المعلوماتي001100

100 100 100 دراسة تأهيل تطبيقات المخطط المديري لإلعالمية نحو نمط الواب001200
30 30 30 إقتناء المعدات التقنية للشبكة والنفاذ إلى األنترنات بالسعة العالية001300
19 206 225 225 التدقيق في سالمة النظام المعلوماتي واقتناء معدات السالمة001400



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

79 نظـام أمـد

06605
65 50 110 50 175 225 السالمة المعلوماتية001500
20 20 20 تبسيط االجراءات االدارية وخاصة الخدمات الموجهة للمواطن001600
50 50 50 11االنتقال نحو النسخة 001700  g أوراكل
50 100 360 150 360 510 تأهيل الشبكة اإلعالمية الممتدة001800

577 1773838104001 9327188106502376 3476 066059جملــة الفصـل

التكوين06606
53 325 40 338 378 المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية000212
8 2 430 3 437 440  تجهيز مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين000312

بحوادث الحياة بقصر السعيد
243 5 290 243 5 290 5 533 مساهمات لفائدة الجمعيات-مساهمة الدولة في تأهيل مراكز المعاقين 000600
70 70 70 طبع وسائل بيداغوجية للتكوين المستمر000700

1 673 100 1 000 641 7 909 1 000 300 850 9 173 11 323 برنامج بناء مراكز التربية و التأهيل للمعاقين000800
22 8 30 30 تجهيز دائرة بحث في مجال اإلنتاجية و اإلجور000900

147 147 147 تهيئة و تجهيز مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هالل001052
75 75 75 تهيئة و توسيع مسبح المجمع الصحي للقاصرين عن الحركة بنابل001121
345 345 345 منح تعليم و تأهيل المعاقين داخل الجمعيات001200

380 150 14 2 150 530 2 164 2 694  بناء مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين001561
بحوادث الحياة بصفاقس

35 10 35 10 45 تجهيز المجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل001621
56 56 56 56 112 تهيئة مراكز التربية وتأهيل المعوقين001700
25 25 25  تهيئة مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين001800

بحوادث الحياة بقصر السعيد
25 18 25 18 43 تهيئة المجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل001921

70 70 70 تهيئة المجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل002021
20 20 20 تجهيز مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هالل002152

30 30 30  تهيئة مركز التأهيل للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث002200
الحياة بمنوبة

400 400 400  تجهيز مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين002361
بحوادث الحياة بصفاقس

6 420 1 400 180 7 400 600 8 000 بناء مقر المعهد الوطني للشغل و الدراسات اإلجتماعية002400



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

80 نظـام أمـد

040 6509 1801 1471 7631 43216 2301 3406008 1781 78018 0660629جملــة الفصـل

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607
7 4 5 6 11 مصاريف اإلعالنات واإلشهار000100

06607116547جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
8 795 8 795 8 795 000100

795 7958 7958 066088جملــة الفصـل

الوقاية اإلجتماعية06755
55 50 100 422 52 50 100 425 627 تجهيز مراكز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي000200
15 1 003 1 018 1 018 تهيئة المركز النموذجي لمالحظة األحداث000312
50 30 215 80 215 295 تجهيزمراكز الدفاع  واإلدماج  اإلجتماعي001000
15 2 175 2 190 2 190 بناء مركز األمان بالزهروني001100
13 2 022 2 035 2 035 بناء مركز رعاية الطفولة المهددة001200
660 660 660 تهيئة مركز للرعاية اإلجتماعية بزغوان001300
300 300 300 بناء مركز للدفاع واإلدماج االجتماعي بجندوبة001400

300 300 300 بناء مركز للدفاع واإلدماج االجتماعي بجندوبة001532
157 100 150 43 194 50 150 150 100 194 644 تهيئة مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي001600

300 300 300 بناء مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بسيدي بوزيد001743
261 100 300 61 300 300 661 بناء  مركز الدفاع   واإلدماج  اإلجتماعي  بالفحص002022
3 70 322 70 325 395 تجهيز مركز األمان002100

300 70 300 70 370 بناء مركز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي بالفحص002222
37 63 100 100 ربط مراكز الزهروني بالغاز الطبيعي002300

450 450 450 بناء مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بسكرة002412
350 350 350 بناء مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بفوشانة002513
450 450 450 بناء مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالكاف002633
600 600 600 بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بمدنين002782

14 714 14 714 728 بناء وحدة عيش بالمركز اإلجتماعي لمالحظة األطفال بمنوبة002814
50 550 50 550 600 بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بباجة002931

7 2 1 5 5 10 تجهيز المركز االجتماعي لمالحظة األطفال بمنوبة003014
580 100 70 95 585 70 750 بناء وتجهيز  مركزللدفاع واالدماج االجتماعي  بالمهدية003100



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

81 نظـام أمـد

06755
941 1 000 1 009 50 174 2 776 50 3 000 بناء وتجهيز مركز للرعاية االجتماعية لألطفال بسيدي بوزيد003243
480 200 70 50 630 70 750 بناء وتجهيز مركز للدفاع واالدماج االجتماعي  بسليانة003334
412 268 70 750 750 بناء مركز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي بتوزر003472
375 300 75 750 750 بناء وتجهيز مركز الدفاع  واإلدماج االجتماعي بقبلي003573
750 750 750 بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج  االجتماعي بالمنستير003652

250 250 250 تجهيز مركز مالحظة األحداث بصفاقس003761
180 500 120 800 800 بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بالمنستير003852
100 600 100 800 800 بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بتطاوين003983

30 30 30 تجهيز المركز اإلجتماعي لمالحظة األطفال بمنوبة004014
700 100 800 800 تهيئة مركز االمان00114ج

405 4506 8701 0271 7612 51110 3002 9501 2211 5315 51311 0675522جملــة الفصـل

النهوض اإلجتماعي06756
2 184 580 1 580 1 475 10 753 550 850 2 646 12 526 16 572 بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي000200

18 1 583 1 601 1 601 بناء المركز التربوي االجتماعي  المعاقين السند000512
65 11 354 33 40 357 430 تجهيز معهد النهوض بالمعاقين001111
872 200 2 761 800 1 035 1 835 تهيئة معهد النهوض بالمعاقين001211
338 870 335 873 1 208 تهيئة مستودع  لإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي بالعوينة001911

1 220 19 2 501 1 030 2 710 3 740 البرنامج الوطني لتعليم الكبار002200
737 500 600 206 1 357 102 1 300 80 1 918 3 400 تهيئة  المعهد الوطني لرعاية الطفولة003012
414 70 25 24 437 364 70 25 35 476 970 46تجهيز المعهد الوطني لرعاية الطفولة003112
100 196 100 196 296 المغسل الوطني  للتضامن اإلجتماعي004400
100 136 100 136 236 بناء مركز تأهيل المعاقين ببوسالم004532
42 42 42 42 84 تهيئة مركز المتخلفين ذهنيا بمنوبة004614
46 46 46 46 92 تهيئة مستودع اللجنة الجهوية للتضامن اإلجتماعي بجندوبة004732
50 50 50 50 100 تهيئة مستودع اللجنة الجهوية للتضامن اإلجتماعي بالكاف004833
27 27 27 27 54 بناء مستودع اللجنة الجهوية للتضامن اإلجتماعي بالمهدية004953

650 650 650 بناء مركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بسوسة005051
200 200 200 بناء مستودع اللجنة الجهوية التضامن االجتماعي بأريانة005112

309 151 989 160 280 1 009 1 449 إقتناء وحدات متنقلة لفائدة العمل اإلجتماعي المدرسي005200
3 7 10 10 تجهيز مركز اإلحاطة و التوجيه االجتماعي بدوار هيشر005512



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

82 نظـام أمـد

06756
4 26 30 30 تجهيز المركز التربوي االجتماعي السند بسيدي ثابت005612
23 1 789 1 812 1 812 بناء مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس005700

50 50 50 إقامة معرض المعوقين005800
48 48 48 إحداث ألية لليقضة اإلجتماعية005900
20 20 20 وضع برنامج لإلعالم و التحسيس006000

300 300 300 إحداث فضائات للتنشيط الثقافي و اإلجتماعي006100
900 900 900 بناء مستودع إقليمي للتضامن االجتماعي بسليانة006234

28 971 999 999 بناء وحدة عيش لفائدة المعاقين فاقدي السند006300
4 456 460 460 المعرض السنوي للمعاقين006400

300 400 169 631 700 800 1 500 بناء وتجهيز وحدة عيش للمعاقين الكهول دون سند بصفاقس006561
185 185 185 185 370 تجهيز المستودع اإلقليمي لإلتحاد الوطني للتضامن بسليانة006634
84 216 300 300 تجهيز مركز الطفولة المهددة بالزهروني006700

100 100 100 تجهيز مركزاإلحاطة والتوجيه االجتماعي006800
300 300 300 المساهمة في بناء وحدتي عيش لفائدة الطفولة الفاقدة للسند006900

44 2 754 800 800 بسيدي ثابت" السند"بناء وحدة عيش بالمركز التربوي واالجتماعي 007012
3 697 1 200 3 697 1 200 1 900 بناء مركز مالحظة األحداث بصفاقس007161

85 85 85 بناء ملبس جهوي للتضامن ببن عروس007213
144 144 144 توسعة مستودع التضامن بقبلي007373
67 67 67 توسعة مستودع اللجنة الجهوية للتضامن بمدنين007482

55 50 105 105 بناء مقر اللجنة الجهوية للتضامن بزغوان007522
150 150 150 تجهيز وحدات عيش المعاقين الكهول007600
9 141 9 141 150 تجهيز مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بالزهروني007714
8 7 55 70 70 بسيدي ثابت" السند"برنامج تهيئة مركز 007812

200 200 200 القسط الثاني(بناء مستودع اللجنة الجهوية للتضامن اإلجتماعي بأريانة 007912  )
55 55 55 تركيز السخان المركزي بمركز اإلحاطة والتوجيه اإلجتماعي بسوسة008051

1 800 1 800 1 800 بناء مستودع إقليمي للتضامن اإلجتماعي  بقفصة008171
83 83 83 تجديد الشبكة الكهربائية بمركز المتخلفين ذهنيا وبدون سند عائلي بمنوبة008214
122 122 122 تهيئة مستودع ومقر اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي بجندوبة008332
800 800 800 بناء وحدة عيش للمعوقين الكهول بقرمبالية008421

40 30 10 40 إرساء منظومة الجودة من قبل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية008500
7 3 90 100 100 تجهيز وحدة عيش المعوقين الكهول بالزهروني008600



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

83 نظـام أمـد

06756
104 104 104 تهيئة وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي008700
55 55 55 تهيئة مستودع اللجنة الجهوية للتضامن بمدنين008882
60 60 60  تجهيز مستودع اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي بالكاف بشبكة الحماية008933

من الحرائق
80 80 80 القسط- تهيئة مستودع ومقر اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي بجندو009032  

الثاني
800 800 800 بناء وحدة عيش للمعوقين الكهول بالقيروان009141
175 175 175 توسعة الملبس الجهوي وتهيئة مقر اللجنة الجهوية بقابس009281
214 214 214 توسعة اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي بالقصرين009342

250 250 250 بسيدي"السند"إصالح الشبكة الكهربائية بالمركز اإلجتماعي والتربوي 009400  
ثابت

216 250 171 28 195 470 665 السند"تهيئة المركز اإلجتماعي والتربوي 009500 "
3 17 20 20 تجهيز مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس009611

200 300 500 500 تجهيز المستودع اإلقليمي للتضامن االجتماعي بقفصة009771
1 000 1 500 2 500 2 500 إحداث مركز جديد إليواء وتأهيل المعوقين ذهنيا فاقدي السند بقابس009881
100 90 190 190 إحداث فرق متنقلة لرعاية المعوقين بالبيت010000
300 300 300 تركيز منظومة إعالمية للتصرف في المخزونات010100
300 500 600 10 1 200 100 90 1 400 السند"تهيئة المركز االجتماعي والتربوي 010200 "
720 80 800 800 بناء وحدة عيش للكهول بالقصرين010342
799 500 600 601 500 1 000 1 000 2 500 تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي010400
75 75 75 75 150 تجهيز وحدة عيش المعاقين الكهول بالقيروان010541

2 100 2 100 2 100 بناء مركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بصفاقس010661
100 100 100 100 100 100 300 إقتناء وحدات متنقلة لرعاية المعوقين بالبيت010700

15 15 15 تجهيز مركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بسوسة010851
75 75 75 تجهيز وحدة عيش المعاقين الكهول بقرمبالية010921

300 150 450 450 بناء مستودع ومقر اللجنة الجهوية للتضامن بالقيروان011000
100 150 250 250 بناء مستودع ومقر اللجنة الجهوية بسيدي بوزيد00243ج
200 150 350 350 تهيئة بيت الغسيل والمطبخ ومبنى االدارة بمركز المعاقين ذهنيا بمنوبة00314ج

70 70 70 تهيئة مركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بسوسة00451ج
800 59513 9053 4183 4425 35134 8905 7205 2232 9765 16041 0675661جملــة 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

84 نظـام أمـد

الوقاية في ميدان الشغل06757
4 1 944 1 948 1 948 معهد الصحة والسالمة المهنية000112

133 40 43 2 700 84 40 43 751 918 تجهيز إدارة طب الشغل والتفقديات الجهوية000200
178 586 1 763 764 تجهيز معهد الصحة والسالمة المهنية000312
190 190 190 إقتناء شاحنة مجهزة بآلة تصوير باآلشعة للمعهد000500

38 38 38 تهيئة تفقديات الشغل وتفقديات طب الشغل000600
2 400 100 500 300 2 700 3 000 إحداث فرع لمعهد الصحة و السالمة المهنية بقفصة000771

905 26825431402 743340853 6902 8583 067576جملــة الفصـل

201 68217 19116 11322 02021 200112 40511 55815 37811 00051 341 125 158 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

وزارة الشؤون االجتماعية

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

85

24 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

000 58التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 58 000 58 000

000 00058 00058 58الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

621التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 621 50

50621621ديوان التونسيين بالخارج

621 62158 05058 58الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة الشؤون االجتماعية

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

86

24 الباب:

571التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 571

571571ديوان التونسيين بالخارج

571571الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

وزارة الشؤون االجتماعية

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

87

24 الباب:

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
571ديوان التونسيين بالخارج 571

000600571 571 شراء مقر لديوان التونسيين بالخارج

07811571571جملــة الفصـل
571571الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

وزارة الشؤون االجتماعية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

88

24 الباب:

000 58التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 58 000 58 000

000 00058 00058 58الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

50التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 50 50

505050ديوان التونسيين بالخارج

050 05058 05058 58الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

وزارة الشؤون االجتماعية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

89

24 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 58الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 58 000 58 000

00010054 000 54 000 54 000  تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان
اإلجتماعي

0002004 000 4 000 4 000 خالص الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
000 00058 0781058جملــة الفصـل 58 000

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
50ديوان التونسيين بالخارج 50 50

00020030 30 30 تجهيزات مختلفة
00030020 20 20 تجهيزات إعالمية

078115050جملــة الفصـل 50
050 05058 05058 58الجملة 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

وزارة الشؤون االجتماعية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

90

24 الباب:

510 6التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 58 000 64 000 70 982 356 008 6 510 58 000 64 000 70 982 356 008 555 500

000 42تشجيعات مباشرة 42 000 42 000
510 6الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 58 000 64 000 70 982 314 008 6 510 58 000 64 000 70 982 314 008 513 500

985 4التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 621 611 1 049 1 730 4 985 621 611 1 049 1 730 8 996

985 4ديوان التونسيين بالخارج 621 611 1 049 1 730 4 985 621 611 1 049 1 730 8 996
564 49672 03164 61158 62111 495357 73872 03164 61158 62111 495 357 738 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

وزارة الشؤون االجتماعية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014
م.خ.ق.مالبيان

91

24 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 42تشجيعات مباشرة 42 000 42 000

 تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان
 لسن79اإلجتماعي في نطاق القانون عدد 

00030042 00042 00042 000

510 6الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 58 000 64 000 70 982 314 008 6 510 58 000 64 000 70 982 314 008 513 500

 تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان
اإلجتماعي

000100477 500290 00866 98260 00054 0006 510290 00866 98260 00054 0006 510

خالص الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 00020036 00024 0004 0004 0004 00024 0004 0004 0004 000
510 0006 00058 98264 00870 510356 0006 00058 98264 00870 500356 555جملــة الفصـل 07810



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

92 نظـام أمـد

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
985 4ديوان التونسيين بالخارج 621 611 1 049 1 730 4 985 621 611 1 049 1 730 8 996

وسائل النقل 00010060549910064991006
تجهيزات مختلفة 000200287793030148793030148
تجهيزات إعالمية 0003002862123010201421230102014

تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية 000500223115108115108
شراء مقر لديوان التونسيين بالخارج 0006007 3207905715715714 8177905715715714 817

تهيئة مستودع السيارات 000800353535
تهيئة المقر المركزي للديوان والمأوى 000900404040

إحداث شباك موحد لفائدة التونسيين بالخارج 001000200200200
985 0496116214 7301 9851 0496116214 7301 9961 8جملــة الفصـل 07811

564 49672 03164 61158 62111 495357 73872 03164 61158 62111 495 357 738 الجملة  العامة
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نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي

إنجاز الدراسات والشروع بناء وحدات محلیة لتفقدیة الشغل
إتمام  الدراسة وإنجاز %30في األشغال

%100األشغال

إتمام  الدراسة وإنجاز %30إنجاز الدراسةتھیئة مبنى بورصة الشغل
%100األشغال

إنجاز الدراسة والبدء في توسعة اإلدارة الجھویة بقابس
%100اتمام األشغال%20األشغال

اتمام الدراسات والبدء في بناء مقر قفسم تفقد طب الشغل بسوسة
%100إتمام األشغال%10األشغال

اتمام الدراسات والبدء في بناء مراكز التربیة وتأھیل االمعوقین
%70األشغال

سیدي حسین- نابل -
الكاف - القیروان- توزر -

 قبلي

بناء مركز التأھیل المھني للقاصرین عن 
الحركة العضویة والمصابین بحوادث الحیاة

اعداد الدراسات والبدء 
%70في األشغال

بناء المعھد الوطني للشغل والدرسات 
%30  %20الشروع في الدراساتاالجتماعیة

بناء وتجھیز مركز للرعایة االجتماعیة 
إتمام الدراسات والبدء في %80إعداد الدراساتلألطفال بسیدي بوزید

إتمام األشغال وتجھیز %30األشغال
سیدي بوزید%100المركز

بناء وتجھیز مركز للدفاع واالدماج 
إتمام الدراسات وانجاز %20البدء في الدراساتاالجتماعي بقبلي

قبلي%100األشغال وتجھیز المركز

الفصل : 06.606 
التكوین

الفصل : 06.755 
الوقایة االجتماعیة

االنجازات المنتظرة إلى غایة 
2013/12/31

الفصل : 06.603 
بناءات إداریة

االنجازات المتوقعة إلى غایة 
2014/12/31

نفقات التنمیة لسنة 2014 : تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة

بیان المشاریع 
والبرامج حسب 

الفصول
المالحظاتالمحتوى المادي

االنجازات المادیة إلى غایة 
2012/12/31



94

نسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادينسبة اإلنجازالمحتوى المادي

االنجازات المنتظرة إلى غایة 
2013/12/31

االنجازات المتوقعة إلى غایة 
2014/12/31

بیان المشاریع 
والبرامج حسب 

الفصول
المالحظاتالمحتوى المادي

االنجازات المادیة إلى غایة 
2012/12/31

الشروع في إعداد %50تعیین المصممینتھیئة المعھد الوطني لرعایة الطفولة 
إتمام الدراسات والبدء في %20الدراسات

%60األشغال

تھیئة وحدات عیش المركز االجتماعي 
%100إتمام األشغال%30البدء في األشغال%100إتمام الدراساتوالتربوي السند بسیدي ثابت

تھیئة وتوسیع المركز االجتماعي والتربوي 
الشروع في إعداد %50تعیین المصممینالسند بسیدي ثابت

إتمام الدراسات والبدء في %20الدراسات
%60األشغال

الفصل : 06.757 
الوقایة في میدان الشغل

إحداث فرع لمعھد الصحة والسالمة المھنیة 
إتمام الدراسات والبدء في %20البدء في الدراساتبقفصة

%60األشغال

الفصل : 06.756  
النھوض االجتماعي

94  
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نسبة االنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م.ق.خ.معلى م . ع. م
%80انجاز الدراسات 3030اعتمادات الدراسات 

%80إعداد الدراسة والبدء في األشغال10001000تھیئات مختلفة 

%50إعداد الدراسة والبدء في اإلنجاز200200بناء وحدات محلیة لتفقیة الشغل

%30إعداد الدراسة والبدء في اإلنجاز000 0002 2بناء مقر لإلدارة الجھویة بسیدي بوزید

%50إعداد الدراسة والبدء في األشغال250250توسیع مقر اإلدارة الجھویة بالمھدیة

%80تعیین المصممین وإعداد الدراسة 000 00010 10بناء مقر فرعي للوزارة

الفصل : 06.605 
%80القیام بطلب العروض واقتناء التجھیزات350350إقتناء تجھیزات إعالمیة مكتبیةالبرامج اإلعالمیة

%100إعداد استشارات واقتناء التجھیزات5050تجھیز مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي

%90إعداد الدراسة والقیام بأشغال التھیئة150150تھیئة مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي

%60إعداد الدراسة والبدء في األشغال800800تھیئة مركز األمان

%30إعداد الدراسات والبدء في األشغال400400بناء وحدات محلیة للنھوض االجتماعي

تھیئة وتجھیز الوحدات المحلیة للنھوض 
االجتماعي

%100إعداد الدراسة وإنجازاألشغال واقتناء التجھیزات500500

اقتناء وحدات متنقلة لرعایة المعوقین 
بالبیت

%100القیام بطلب العروض واقتناء وسائل النقل100100

بناء مستودع ومقر اللجنة الجھویة بسیدي 
بوزید

%40إعداد الدراسة والبدء في األشغال250250

القیام بطلب العروض واقتناء التجھیزات900900اقتناء تجھیزات مختلفة

الفصل : 06.755 
الوقایة االجتماعیة

الفصل : 06.756 
النھوض االجتماعي

نفقات التنمیة لسنة 2014 : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

التكلفة بحساب ألف دینار
المالحظات

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2014
المحتوى المادي

80%

بیان المشاریع 
والبرامج حسب 

الفصول

الفصل : 06.604 
تجھیزات إداریة

الفصل : 06.603 
بناءات إداریة



96

نسبة االنجازالمحتوى الماديالجملةعلى م.ق.خ.معلى م . ع. م

التكلفة بحساب ألف دینار
المالحظات

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2014
المحتوى المادي

بیان المشاریع 
والبرامج حسب 

الفصول

تھیئة بي الغسیل والمطبخ ومبنى اإلدارة 
بمركز المعاقین ذھنیا بمنوبة

%40إعداد الدراسة والبدء في األشغال350350

تھیئة مركز اإلحاطة والتوجیھ االجتماعي 
بسوسة

%100إعداد الدراسة والبدء في األشغال7070

الفصل : 06.757 
الوقایة في میدان الشغل

تجھیز إدارة طب الشغل والتفقدیات 
الجھویة

%100إعداد االستشارة واقتناء التجھیزات4040

17 44017 440 الجملة 

96  

 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

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

 الباب :24

97

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الشؤون االجتماعیة

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 11350350150222222372372172

اريانة 12181818181818

بن عروس 13282828282828

منوبة 14222222222222

نابل 2150502602222227272282

زغوان 22300300100222222322322122

بنزرت 23181818181818

باجة 31232323232323

جندوبة 32727252727252

الكاف 33223223123223223123

سليانة 34222222222222

القيروان 41757528282810328103

 دينار دينار1000بحساب 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

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

 الباب :24

98

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الشؤون االجتماعیة

جدول إجمالي حسب الواليات

القصرين 42283283113283283113

سيدي بوزيد 432 0832 0832632 0832 083263

سوسة 513609393939393453

المنستير 526902323232323713

المهدية 5370477477127477477197

صفاقس 611 2301 2305502323231 2531 253573

قفصة 7130010012121212312112

توزر 7250501702222227272192

قبلي 73222222222222

قابس 81454520022222262267267262

مدنين 82181818181818

تطاوين 836002222222222622

 دينار دينار1000بحساب 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

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

 الباب :24

99

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الشؤون االجتماعیة

جدول إجمالي حسب الواليات

525 1454 9206 2005 8201 8203 3253 3253 1002 2الجمـــلة : 

 دينار دينار1000بحساب 



 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

 الباب :24

100

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

تونس 11372372172372372172

300300100300300100التكوين06606

برنامج بناء مراكز التربية و التأهيل للمعاقين 0008100 300 300 100 300 300
727272727272النهوض اإلجتماعي06756

بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 000250 50 50 50 50 50

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010422 22 22 22 22 22

اريانة 12181818181818

181818181818النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010418 18 18 18 18 18

بن عروس 13282828282828

282828282828النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010428 28 28 28 28 28

منوبة 14222222222222



 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

 الباب :24

101

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

222222222222النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010422 22 22 22 22 22

نابل 2172722827272282

72722827272282النهوض اإلجتماعي06756

بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 0002260 50 50 260 50 50

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010422 22 22 22 22 22

زغوان 22322322122322322122

310310110310310110الوقاية اإلجتماعية06755

تجهيز مراكز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي 000210 10 10 10 10 10

بناء  مركز الدفاع   واإلدماج  اإلجتماعي  بالفحص 0020100 300 300 100 300 300
121212121212النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010412 12 12 12 12 12

بنزرت 23181818181818



 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

 الباب :24

102

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

181818181818النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010418 18 18 18 18 18

باجة 31232323232323

232323232323النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010423 23 23 23 23 23

جندوبة 32727252727252

505030505030الوقاية اإلجتماعية06755

تهيئة مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي 001630 50 50 30 50 50
222222222222النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010422 22 22 22 22 22

الكاف 33223223123223223123

200200100200200100بناءات إدارية06603

توسعةاالدارة الجهوية بالكاف 005100ج 200 200 100 200 200



 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

 الباب :24

103

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

232323232323النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010423 23 23 23 23 23

سليانة 34222222222222

222222222222النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010422 22 22 22 22 22

القيروان 411032810310328103

101010101010الوقاية اإلجتماعية06755

تجهيز مراكز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي 000210 10 10 10 10 10
931893931893النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010418 18 18 18 18 18

تجهيز وحدة عيش المعاقين الكهول بالقيروان 010575 75 75 75

القصرين 42283283113283283113

555545555545الوقاية اإلجتماعية06755



 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

 الباب :24

104

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

تجهيز مراكز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي 000215 15 15 15 15 15

تهيئة مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي 001630 40 40 30 40 40
2282286822822868النهوض اإلجتماعي06756

بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 000240 200 200 40 200 200

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010428 28 28 28 28 28

سيدي بوزيد 432 0832 0832632 0832 083263

000200 0002 0002002 0002 2بناءات إدارية06603

بناء مقر لإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد 001200ج 2 000 2 000 200 2 000 2 000
606040606040الوقاية اإلجتماعية06755

تهيئة مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي 001640 60 60 40 60 60
232323232323النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010423 23 23 23 23 23

سوسة 5193934539393453



 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

 الباب :24

105

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

360360بناءات إدارية06603

بناء مقر قسم تفقد طب الشغل بسوسة 0042360 360
101010101010الوقاية اإلجتماعية06755

تجهيز مراكز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي 000210 10 10 10 10 10
838383838383النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010413 13 13 13 13 13

تهيئة مركز االحاطة والتوجيه االجتماعي بسوسة 00470ج 70 70 70 70 70

المنستير 5223237132323713

120120بناءات إدارية06603

بناء وحدات محلية لتفقد الشغل 0012120 120
500500الوقاية اإلجتماعية06755

بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بالمنستير 0038500 500
232393232393النهوض اإلجتماعي06756



 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

 الباب :24

106

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 000270 70
تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010423 23 23 23 23 23

المهدية 53477477197477477197

450450100450450100بناءات إدارية06603

بناء وحدات محلية لتفقد الشغل 001250 200 200 50 200 200

توسيع االدارة الجهوية بالمهدية 00250ج 250 250 50 250 250
272797272797النهوض اإلجتماعي06756

بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 000270 70
تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010427 27 27 27 27 27

صفاقس 611 2531 2535731 2531 253573

530530150530530150التكوين06606

بناء مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحي 0015150 530 530 150 530 530
723723423723723423النهوض اإلجتماعي06756



 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

 الباب :24

107

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

بناء وتجهيز وحدة عيش للمعاقين الكهول دون سند بصفاقس 0065400 700 700 400 700 700

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010423 23 23 23 23 23

قفصة 711231211212312112

121212121212النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010412 12 12 12 12 12
300100300100الوقاية في ميدان الشغل06757

إحداث فرع لمعهد الصحة و السالمة المهنية بقفصة 0007100 300 100 300

توزر 7272721927272192

120120بناءات إدارية06603

بناء وحدات محلية لتفقد الشغل 0012120 120
727272727272النهوض اإلجتماعي06756

بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 000250 50 50 50 50 50

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010422 22 22 22 22 22



 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

 الباب :24

108

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

قبلي 73222222222222

222222222222النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010422 22 22 22 22 22

قابس 81267267262267267262

45452004545200بناءات إدارية06603

توسعة االدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بقابس 0041200 45 45 200 45 45
555555الوقاية اإلجتماعية06755

تجهيز مراكز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي 00025 5 5 5 5 5
2172175721721757النهوض اإلجتماعي06756

بناء  وحدات محلية للنهوض اإلجتماعي 000240 200 200 40 200 200

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010417 17 17 17 17 17

مدنين 82181818181818

181818181818النهوض اإلجتماعي06756



 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

 الباب :24

109

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

وزارة الشؤون االجتماعیة

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010418 18 18 18 18 18

تطاوين 8322226222222622

600600الوقاية اإلجتماعية06755

بناء وتجهيز مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بتطاوين 0039600 600
222222222222النهوض اإلجتماعي06756

تهيئة وتجهيز الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي 010422 22 22 22 22 22

525 1454 9206 5255 1454 9206 5الجمـــلة : 
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