
اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
مركب الطفولة 

بجمنة
0035040000-51-0-10--20-15104020502030-

3
مركب الطفولة 

سوق األحد
004910-100000004300000000

4
مركب الطفولة 

الفوار
1515150250-400-50--3006030100305015012020

5
مركب الطفولة 

القلعة
422000150020153500151004030عضوية791955035001

6
نادي  أطفال 

الواحة
911103147004260004530090405515016045605014040

7
نادي األطفال 

النموذجي بقبلي
1524154615444124000150190020002500300020003603600

8
نادي أطفال 

المنشية
443695125005155003000177151230157303020

4555307330004070004000603010040909090909050نادي أطفال بشري9

0081070600200002520027000303011509020320020نادي أطفال المتنقل10

11
نادي أطفال 

سعيدان
2523301700300080010016521108303535

المجموع11
24320448104644

1
141745900621220073111528165877775903909864310245

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي أطفال 

-بوستيل
257182193210251517119253545-4عضوية-291731271

2
نادي أطفال 

سبرولس
24314436---5001214-817122010---143712

205010-2012308-1520151320-42ذهنية عضوية2-558070119نادي أطفال شواط3

4
نادي أطفال برج 

العامري
5139807051022351052015

5
مركب الطفولة 

دوار هيشر
1015511070000610016005015301010--4065-

6
مركب الطفولة 

المرناقية
-2520----157020--25-7124عضوية34358784-1

المجموع6

294257422406

1

3

314

49

0

3410336301561071504767191414422267

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي األطفال 

المتنقل بنزرت
0033272030272060603325305031240

2
نادي أطفال 

القصيبة
173714731893232730358570125015974055432942891

462220732171132811501641410230183395980130115202190300نادي أطفال حّشاد3

4

نادي أطفال حي 

الثورة منزل 

بورقيبة

23291856267015000320252132308280560216400400200160340

5
نادي أطفال حي 

النصر ماطر
4014566158560506400415961017308032941632772سمعية بصرية56654100337965

6
مركب الطفولة 

بالعالية
60048032030020064538048040001303501020عضوية55502900270011

7
نادي أطفال منزل 

جميل
345816852558112351003852711606400521412285390218191117193

8310544304263000315457464963802784983464124902301864838407352028نادي أطفال رفراف8

9
نادي أطفال رأس 

الجبل
30268580150606042028484852820601201106384001200ذهنية خفيفة45444660416212

10
نادي أطفال 

عوسجة
463656134920202100520566057032108130233645200837102013208375737

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بقبلي

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
منوبة

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بنزرت

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

030

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

103515255325 2100 0

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

2
مركب الطفولة 

بقبلي
112186576600

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

102020 -5014



نادي أطفال جومين11

405446288232874391132939220313784683209398043391533618662912917287833294498503712481المجموع11

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

133122003150410102515151525504030200األطفال القطار,ن1

2
األطفال حي ,ن

السرور
38421250147050300200300300250500200200350500

3
األطفال ,ن

المزيرعة المتلوي
6545005002002001001000150507003003001750

587858004600501032020060640950230021010015006401600األطفال القصر,ن4

5
نادي األطفال 

المظيلة
182516883310412008020010040200200100350250400

6
األطفال حي بن ,ن

يونس
76521665339750010001000100010030001004003000

7
نادي األطفال 

الرديف
403010631701321012308722565283843468248674

8
نادي األطفال 

1المتنقل
0087006300120600400120010001500500500150020001500

9
نادي األطفال 

2المتنقل
0027320411725525637091

10
مركب الطفولةأم 

العرائس
4938461412607050609050235020

11
مركب الطفولة 

المتلوي
313021701010616503006020055040035040070120420400

12
مركب الطفولة 

السند
44400051150100320150500600550150350600700700

4324112527025554005091390254202565101204762436192481948027820563883697024المجموع12

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
مركب الطفولة 

شارع فاس
625380012000013120035008015302015204560120115

2
نادي أطفال 

المنصورة
208600049000041501800706030150200150152010080150300

3
نادي أطفال 

الشراردة
658810150976512100005006018050150208060100200600

4
نادي أطفال 

الحاجب
07413004220000201800601500801808505006010015080120800

5
مركب الطفولة 

نصر هللا
5211000400040030001600900300250200300217490070عضوية3831100521648211

6
نادي أطفال 

السبيخة
131219362404301480058900200604076809010060350

7
نادي أطفال 

الوسالتية
5224155019904020000800050250100306070120180300

8
نادي األطفال 

المتنقل بحفوز
00330028700020000120040350050120200150200350600300

9

نادي أطفال 

المتنقل حاجب 

العيون

00300250000100040002500308004030300

10
نادي أطفال 

رياض سحنون

11
مركب الطفولة 

بوحجلة
32150007001202203001504010080200150350عضوية1982180300001

12
نادي األطفال 

منزل المهيري
55662700690000401500080040604015060180120200180400

3242978026891961122911110018060115315077044953365222077111651040146516979020485المجموع12

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي األطفال 

الكاف
5106018025108060110351004550115140210قصور/توحد 64659810683

2
نادي األطفال 

المتنقل الكاف
1310112028050150807012080250120200160220350300200

القيروان

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بالكاف

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
قفصة

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات



3
نادي األطفال 

الدهماني
0141203020157020203045030توحد2102402

4
نادي األطفال 

تاجروين
017102060401232383530804028100120إعاقة ذهنية2863592

5
نادي األطفال 

منزل سالم
551622

إعاقة ذهنية 

01خفيفة
12140209040603025352080307012090

6
نادي األطفال قلعة 

سنان
60115000300002530151710150700201000

7
نادي األطفال 

طويرف

8
نادي األطفال 

الساقية
01412530102180350271323188044500إعاقة عضوية0014010057

9
مركب الطفولة 

القلعةالخصبة
20205010012

/  توحد02 بكماء 

01
4040000201003004010202040500

10
مركب الطفولة 

القصور
0000000011000000000000000

11
مركب الطفولة 

الجريصة
0123200152020152003510402020إعاقة ذهنية 11822701

30800

12
نادي األطفال 

السرس
815100032200030100202320510810255010

84852335268014193313336301956062731324042715173035604114788241460540المجموع12

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي األطفال 

المعقولة
232536547300012000681903947612211557501001380

868516900030300135619274735120632153309070130نادي أطفال تيبار2

292916324500031002055150400503645451560550نادي أطفال قبالط3

نادي أطفال تستور4

5
نادي أطفال 

عمدون
006740000210001060100151030006200

6
نادي أطفال 

المتنقل باجة
1100061028003800900701301510670890700950ذهنية00330045101211

7
مركب الطفولة 

نفزة
00241900045000200153530403045251540300

8
مركب الطفولة 

تبرسق
53120001512120301515102020304030ذهنية811084716323

9
مركب الطفولة 

وادي الزرقاء
212039220004117902300180331242280485040

10
نادي أطفال مجاز 

2الباب 
5116050150500502010010100180508070150300250عضو+السمع00915130023

322002000003000030030303050050202015200نادي أطفال نفزة11

12
نادي أطفال حي 

الضمان
11000600160871464171520عضوية15121111

13
مركب الطفولة 

1مجاز الباب
61770501200201353013090402012710013630ذهنية66701000150010

14
نادي أطفال سيدي 

فرج
23408000031400040003004015202050404030

3263546177856218183916344592331553401124880212156255061218841071158616141480المجموع14

 .2015المؤسسة مغلقة  للصيانة منذ جوان : نادي أطفال تستور:    *مالحظة

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

5230050100200100120120505010020010010050اعاقة عضوية0025035005توزر/مركب ط1

510003015202015303050303040400اعاقة عضوية0020015003نفطة/ مركب ط2

009050000603002020151530405010301010202050ط دقاش/مركب 3

4
مركب الطفولة 

تمغزة
11131241114600424120342613102980274394462154441188149

5
مركب الطفولة 

حزوة
005539332000040885931507202108252150055390321042128859885988598859

6
نادي االطفال 

القطعاية نفطة
102582795210700040000805125382806050012280028180400500200

7
نادي اطفال حامة 

الجريد
006197690003120004030906014003001501803605305000

8
نادي أطفال حي 

السالم توزر
31000801010900809080501301501500ذهنية4058850150002

9
نادي أطفال متنقل 

توزر
100040000500088460088408847008000عضوية0046142301

15312912045981501134893513151042456456998352823678771241529846721080711240111579308المجموع9

اسم

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
باجة

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بتوزر

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بالمهدية

األنشطة الترفيهية

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

 .2015المؤسسة مغلقة  للصيانة منذ جوان : نادي أطفال تستور:    *مالحظة

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات



المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي األطفال 

هيبون
444798319311817151928121415671177

2
نادي األطفال 

الروضة
496617220141525405040123033080340

5059194123941نادي أطفال الزقانة3

4
نادي األطفال 

المتنقل المهدية
10157072806027060420250390

5
نادي األطفال برج 

عريف
107703115020080200350501301250300560

6

نادي األطفال  

قصور الساف 

المدينة

55654072784245122215304711335180590

7

نادي األطفال 

حشاد قصور 

الساف

667048721541718049120178240280

8
نادي األطفال 

البرادعة
956856638050656652252539093205

9
نادي األطفال 

بومرداس
67476706005708080709010050470150230

16090515375615050101203060840150350نادي األطفال الجم10

11
نادي األطفال 

1الشابة 
30115271620536040203530930760580

12
نادي األطفال 

2الشابة 
34106200275640502090300100

13
نادي األطفال 

السواسي
567629602100416020010040010080020010012009001100

14
مركز ترفيه الطفل 

والعائلة
230002100022

15
مركب الطفولة 

الزهراء
313417016551100503022040

16
مركب الطفولة 

برج الراس
1819673542215

17
مركب الطفولة 

رجيش
171813810551

18
مركب الطفولة 

الجم
565513164215251062

19
مركب الطفولة 

شربان
17238975522

20
مركب الطفولة 

سيدي علوان
791124904654135080150200801200450680

10141117486103882200802536401314053701100430213861105050809339245637المجموع20

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي أطفال بن 

عروس الغربية
--421000034333320055331025307062ذ548616119424

2
نادي األطفال  

شارع فرنسا
454812015000052000507010601050203020301009010

3
نادي االطفال 

الزهراء
002820000413201252641246354120382738484046

4
نادي األطغال 

مقرين العليا
4927956000051500120607008001801203000200800

5
نادي األطفال 

مقرين الرياض
008011030060400403020203040702010030305000

6
نادي األطفال 

مقرين شاكر
1020641000003200040450300301802501181180

410004815372204327782933138121526ذ3997135823710نادي المروج7

500020302502607020702801205050ذ18813110623نادي أطفال مرناق8

6000006050603085602004560160ذ193018419423ن أطفال فوشانة9

4020123108000400000050150201500030506نادي أطفال رادس10

512800122126028283284000320420ح/ذ344013614621الياسمينات. أ.ن11

3713613533512052200035100250252001020151200قصر الطفولة12

13
نادي أطفال 

المحمدية

405486161517601313561227001925015382124421437014573562141811254833798المجموع13

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي أطفال 

المكنين
16213671345684303120002000010500000100120200

30600100000250000604070ذهنيّة00683802صيّادة. أ.ن2

001302000020000000200351001001207080الفحول.ع. أ.ن3

00921000040000903003050030050031010020خنيس.أ.ن4

75552001350042004035400302500001504570زرمدين.أ.ن5

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
المنستير

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بن عروس



6
الحّي .أ.ن

جّمال,اإلداري
0085250021300153020101530000070040

7
أحمد .أ.ن

خيرالدين جّمال
76601311000040500050300873010000300355200210

60150001820602001520703070خفيفة00684501الّربط.أ.ن8

83974519350000319000350020350025020057180مرّكب الساحلين9

57411356500300020020405010020014050210قصيبة.أ.ن10

0010311112160003525032402800350230180450طوزة.أ.ن11

1581132382120041870085830701102251510430568420361طبلبة, أ,ن12

17011850350031100030015405020070075ن ا قصر هالل13

68801317107700310005012015302020020080150180الوردانين. أ. ن14

9413713019000420000200250015020011580225ن ا  سيدي بنور15

40602930005000300000352500038397236بوحجر. ا.ن16

51721822110021200020120156215100200500132بنبلة.ا.ن17

002161172700220005080050301200000240120100منزل حرب.ا.ن18

48400000215000000103010810000189100108المصدور. ا. ن19

55480000420002015030030100100606020البقالطة.ا.ن20

0014413100311000515010501550200408033شراحيل.ا.ن21

597312015300220003005001504005004000600منزل النور.ا.ن22

1701521811660061000453503620324800130200226الكرنيش.ا.ن23

60404223280041000161601524181401201205057الجنايحة.ا.ن24

849119051500150141200552045لمطة.ا.ن25

1426132217723143542248517498070701453106275761228423040020430522693998المجموع25

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1-11---1-1--567210822032111نادي أطفال زغوان1

2
نادي أطفال بئر 

مشارقة
5072120210501111-1-1--11111

3
نادي أطفال 

الزريبة حمام
71482003503111---1111111111

4
نادي أطفال 

بئرمشارقة محّطة
708014512031111--1111111111

5
نادي أطفال حّي 

السعادة الفحص
867113510231111--111--11111

6
مركب الطفولة 

زغوان
8041114159411-1--1-1---1111

7
مرّكب الطفولة 

الناظور
404590125311-1--1111111111

8
مركب الطفولة 

الفحص
426512070411----11---11111

9
نادي االطفال جبل 

الوسط
15045300120311-1-11-11111111

10
نادي األطفال 

صّواف
403015070011--11-111111111

11
نادي األطفال 

المتنقّل زغوان
5080101--1-1111111111

12
نادي أطفال 

الزريبة قرية

68556915321626000321011057321071066911111011المجموع12

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
مركب الطفولة 

بوسالم
37705795---4120--3010-35603520803750806030

3

3
مركب الطفولة 

غار الدماء
212535224840142310105635110-312634ذهنية313634140911

4
مركب الطفولة 

فرنانة
-41252030702525601080101008010150180عضوية4853908021

5
نادي األطفال 

المتنقل جندوبة
-1101000651500300010002001006040400400بدنية001283161001

6
 نادي األطفال 

طبرقة
52571008000-5---8026----60202018203520-

7
نادي األطفال حي 

الزهوة
--105145---1115--20--50105020152030604080

8
نادي األطفال بني 

مطير
1744300-21---410-251020--861042

9
نادي أطفال وادي 

مليز

23627220302492330239116154110236220605221381335309368258196841739272المجموع9

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بزغوان

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بجندوبة

3050-50 --30-5025 -330---

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

2
مركب الطفولة 

جندوبة
51525070--

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

3025

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات



اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
مركب الطفولة 

مدنين
0085115123800301501502524010153010068

2
مركب الطفولة 

بني خداش
007090325000

150
025015200010304055

3
مركب الطفولة 

سيدي مخلوف
110000170000000000

007665400002236001513002515251530نادي اطفال مليتة4

00909521150020001321182302915222255نادي اطفال بومالل5

0095773015000115715204010001203040نادي اطفال فاتو6

7
نادي اطفال 

الجوامع
0074655042003600200482403617504055

005783300001520045027001914312525نادي اطفال والغ8

0054673027002500نادي اطفال غيزن9
2530350015002535

10
نادي اطفال 

القشعيين
00108124122300018011500121425222320605555

11
نادي اطفال 

صدغيان
0053652000

02000150302002010606035

0038435220.32110نادي اطفال ميدون12
5411500320254500208673115

004586302500352001500503012608060نادي اطفال اركو13

14
نادي اطفال 

المحبوبين
00696031000250000221001015445335

15
نادي اطفال 

سدويكش
95190315000352005500250015457060

0061074050000100300050010015001505015020070نادي اطفال ربانة16

17
نادي اطفال 

الخنانسة
00446011000000100250008302555

18
نادي اطفال 

الصرندي
0017520021000404501030015001212011060

0031250030100250202401010253045نادي اطفال قاللة19

20
نادي اطفال 

السويحل
00887212380020120250252400103510068

21
نادي اطفال 

جرجيس
008510532200025220301020100101545055

22
نادي اطفال بني 

خداش
00274520100015150150158001015025

23
نادي اطفال حي 

الحبيب مدنين
00951253125003525035203025015540045

24
نادي اطفال طريق 

بني خداش مدنين
0078942125002020025151510001040040

25
نادي اطفال سيدي 

مخلوف
001051803125151036250300201502515405050

26
نادي أطفال 

المتنقل مدنين
531543130303050100150

نادي أطفال مزران27

نادي أطفال أجيم28

29
نادي اطفال 

بنقردان
00102105525303017100441523150101533051

00329538030069239241594911842757418863552752646360116613031437المجموع29

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

2
نادي اطفال 

المسعدين
3938911004102030120502560208020040800

3
نادي اطفال زاوية 

سوسة
29911535003101502202500350025455545

5186096002120000203000307003070106303مركب ط اكودة4

5
نادي اطفال القلعة 

الكبرى
772560700060000301015001608040101001501800

6310730500032100250025030025350407070مركب ط النفيضة6

7
نادي اطفال ابن 

خلدون
410010002002518150121730150عضوية6978658501

42000400300200002060940توحد+ذهنية50842013مركب ط مساكن8

9
نادي الطفال 

المتنقل سوسة
002402280012002101500350000468000468468

30412020003100402020506070151008010015120120نادي اطفال سلوم10

11
مركب ط المنجي 

هلول حمام سوة
21150453010600120100251015010070350عضوية وذهنية741176016045

12
نادي اطفال سيدي 

بو علي
32473050004060150020153010250035400

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بمدنين

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)

19890 140 1
نادي اطفال 

بوفيشة
1069216015370 015062190120113 05625000160 005

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

بسوسة



13

مركب ط طريق 

حمام (الشاطئ 

سوسة

247129760032730100878800156030200

17243030005101000015102004001040600نادي غرة جوان14

15
نادي أطفال 

الجوهرة

615833810106459491698013163530468992118693370107829062084014831576المجموع15

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

31300005005000200050003000303000200050001000500300050000-723150124502300ط جدليان.م1

325000200300150300600450450650100080070060000عضوية727300060001ط سبيبة.م2

3
أ  الحردوب .ن

فريانة
12180007002001507443408002004001502405008600خفيفة-ذهنية18162210285411

4
أ  السرور .ن

سبيطلة
338000800800403800800600120080010001000800100043710عضوية-ذهنية3713450001000002

628315000170000050936001872900216216702090140001004050702028080ط سبيطلة.م5

91118460050100002000057015020030015050400600500--ط تالة.م6

4180000300010000357394200800100050050010007001500جسدية-التوحد1418235793943202ط ماجل بلعباس.م7

8
أ  المتنقل .ن

بالقصرين
61006542935741388211010984060662614422001845160048060ذهنية001720011490320194

9
المتنقل . نادي أ

بتالة
012000020002000200020005000100010001000300010004000100020000عضوية172001180013--

125001080202020159020351003525700جسدية-3504008--أ  حيدرة.ن10

322780086014500680178518003450200015001800650260055008000عضوية وسمعية851193685506306أ  فوسانة.ن11

5عضوية33923076702ط فريانة.م12
2

2300630109033022571510001200130200050065080073500

2334239115512854065021139171137605654194276934956315404694322620855235379930014020195453406510000المجموع12

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
مركب الطفولة 

قابس
2061878307800042200405000502010012000030020050

2

مركب الطفولة 

1021495606200031000100001002050304060250غنوش

2822364112نادي األطفال قابس المدينة3
فاقدة البصر

3802216140140271236352050560

4
نادي األطفال 

شنني
8193122124002

2
15020501561250100504435702003000

5
نادي االطفال 

الحامة
79151000310000000000000000

6
نادي االطفال 

مطماطة الجديدة
2827350300005040002003004502203704005501506005003506006500

7
نادي االطفال 

مطماطة القديمة

8
نادي االطفال 

منزل الحبيب
4034189002170000005006020030307070

9
نادي االطفال 

وذرف
51381094900303004020200301030404020304040

10
نادي االطفال 

المطوية
49486770002115010250010040100250706022

11
نادي االطفال 

بوشمة
483645620030001000150364203020204020

12
نادي االطفال 

تبلبو
1021401501800022200302020040104010100105060

13
نادي االطفال 

مارث
4115025503501506025100301560200عضوي8017040050001

14
نادي االطفال  

الزارات
778014010000501200708040505020120208050100120150

15
نادي األطفال 

المتنقل قابس
0033002700001100000015000600000015008009000

97111756127553513421271304676215943462154506713149799077521852460273172المجموع15

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

المؤسسة مغلقة بصفة وقتية

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)

اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بالقصرين

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بقابس

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية



اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي األطفال 

المرسى
7150503000300303525008012025إعاقة عضوية60491301301010

2

الفضاء النموذجي 

لالسرة بالعمران 

األعلى

15610530030000----60--5050-2600150302050026050

3
نادي األطفال حي 

التحرير
3050020014074430001802176050180 إعاقة ذهنية80109629121

4
نادي األطفال خير 

الدين
140105165145235000203015304020502520152010

5
مركب الطفولة 

جبل الجلود
1923302000---810002500150350200202030

6
مركب الطفولة 

الحفصية
9512000---46000300020030205020201550

7
مركب الطفولة 

سيدي حسين
56300902501300400050080140602106501200ذهنية70902070290011

8
نادي أطفال 

القرجاني

حي النور9

10
مركب الطفولة 

الكرم الغربي
----869400---330025002503023201020456030

525481288237381416411740001405754052278937573046325222732511451655135المجموع10

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
مركب الطفولة 

بئر الحفي
0010030002000105015152010102060203040

0050668000421404285413385547214120150170180150130نادي أطفال السبالة2

3
نادي األطفال 

أوالد حفوز
003402900011150100100005030400402001004652

4
مركب الطفولة 

منزل بوزيان
0038230300602825402025553055246065508019045

5
نادي األطفال 

سيدي بوزيد
002500300000514001201506010020518080120100300200250145

006006210031120878335137442943512216718316600نادي أطفال جلمة6

7
مركب الطفولة بن 

عون
00189293003119024200376721183113611028361

8
مركب الطفولة 

الرقاب
0011817900434015303002025251540154055100135

00136165002100382020101820212017184015040نادي أطفال فايض9

10
مركب الطفولة 

المكناسي
0026537600503040222803238122462244012016580

11
مركب الطفولة 

بالمزونة
0024736400445020351515551235104030508011045

12

نادي األطفال 

المتنقل بسيدي 

بوزيد

00308246000021031460331520180612042878615016208149312000

13
نادي األطفال 

المتنقل بالمكناسي
0012010100020000005142063220430

14
نادي أطفال 

الرضاع

00858511002004117977076312205894071259163780333722291263178621171474773المجموع14

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
مركب الطفولة 

رمادة
331001001010110111ماغولي209526451

2
نادي أطفال 

البئر األحمر
262255353010100101100111

3
نادي أطفال 

ذهيبة
2210100111100111ذهنية416090502

4
نادي أطفال 

غمراسن
20100001111101111ذهنية عضوية4530251554

5
مركب الطفولة 

تطاوين
39371519161001101010111111

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
تطاوين

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

بتونس

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
بسيدي بوزيد



6
نادي األطفال 

المتنقل تطاوين
001451609210120101111111

1712443563247151874005306262623666المجموع6

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

74981501800032320151215820200بني خيار1

2
نادي أطفال 

الميدة
251520200021*****

3
نادي أطفال 

الهوارية
345690110321050302515201510102050

4
نادي أطفال بني 

خالد
71981003001220-25--35304015181530100170

5

نادي أطفال 

سليمان 

الجمهورية

807090120---6-**30**70409020100205090150

6
نادي أطفال 

سليمان الشاطئ
2461165321402531354215415080

7
مركب الطفولة 

بوشراي
8010080140---6-**40**805010030703070100140

8
نادي أطفال 

المعمورة
12030151030-100--51704030ذهنية105632602401

9
نادي أطفال 

تازركة
50405030402830--30--50ذهنية233110012013

403050100208020402520--60---125141400600نادي أطفال قربة10

11
نادي أطفال 

قرنبالية بوقطفة
4651708000*******30**10**60604020*40***

12
نادي اطفال 

قرنبالية االزدهار
40306874********4120*40**7010080102010156040

13

نادي أطفال 

الطاهر الحداد 

قليبية

807020025051-12---30-40204535657560

14

نادي أطفال 

سيدي بن 

عيسى قليبية

5030150100--*******60100250035304554015204550

15
نادي أطفال 

منزل بوزلفة
535550302515354040258575155

16
مركب الطفولة 

منزل تميم
608415208-*****

17
نادي أطفال بئر 

شلوف
37304168221014

18
مركب الطفولة 

ملول
43339452--*****51

50*******--21191520الصقالبة19

20
نادي أطفال نابل 

المدينة
41ذهنية1351496709801

21
نادي األطفال 

المتنقل بالهوارية
001100108700110000005000700000800750900400

22
نادي أطفال 

الحمامات
11713850173824303025302835*

23
نادي اطفال 

ازمور
2926292600***5000000100003000352025

24
نادي اطفال 

الصمعة
3044304400*****401001500250300150103040*

25
نادي أطفال 

دارشعبان
3130313000******511510200103002000001515

14131522377846461510815234088463966013294581594295529303126314451919425المجموع25

اسم

المؤسسة

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
نابل

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
سليانة

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات



أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي أطفال 

الروحية
1202561602040توحد9575150200012

2
مركب الطفولة 

سليانة
7545382022162010025814181027

609075105504050201421173854نادي اطفال مكثر3

4
نادي اطفال 

سيدي بورويس
4050405820504510130050

5
نادي اطفال 

كسرى
00601001301040150553060

6
نادي اطفال 

العروسة
0201620016012050120عضوية8171817113

7
نادي اطفال 

المتنقل سليانة
0105300680300350500550500عضوية توحد0021420001510

8
مركب الطفولة 

بوعرادة
45303515211415841101740

396361693436917151311120100741383078734248505186280508910المجموع8

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي أطفال برج 

الطويل
7050313010502040403050

2
مركب الطفولة 

سيدي ثابت
18022060801508050100150120

3
نادي أطفال 

المنيهلة
65354170305050302030606070

4
مركب الطفولة 

التضامن
132760353520141020

0032833200192700030120023513011511030402142502600المجموع4

اسم

المؤسسة

أنشطة أخرىأنشطة رياضيةالرسم القولبةتثقيف صحيالسالمة المروريةاأللعاب الشعبيةأدب الطفلالرقصموسيقىالمسرحعلم الفلكالتجارب العلميةالبيئةاللغاتراديو وابإعالميةذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1
نادي األطفال 

103971922080041502025203012050215العين

2
نادي األطفال 

25653545415020205020302030010070القصاص

3
مركب الطفولة 

10016755514070353045905580410180315بقرمدة

4
مركب الطفولة 

303741395215252020301053050بعقارب

5
مركب الطفولة 

241212818122410747106--1491384162بالشيحية

6
نادي األطفال بئر 

2830384031202015852515علي بن خليفة

7
نادي األطفال 

961481940518030305080290150200العامرة

8
نادي االطفال 

413310311340ساقية الزيت

9
نادي االطفال 

001151800031506020302015601503080الصخيرة

10
مركب الطفولة 

62107608241602020174032املحرس

11
مركب الطفولة 

801560283025701526295170ـــــــــــــــــ5586123122الحنشة

12
مركب الطفولة 

81551661568040303080202108060جبنيانة

مركب الطفولة 13

172137563140302222164014251528097الحي التعويض ي

صفاقس

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)
أريانة

(...نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، منتزهات الترفيه للطفل والعائلة)

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

ر/ع

نوع اإلعاقةعدد األطفال الحاملين إلعاقةعدد المستفيدينعدد المنخرطين
 عدد

األنشطة الترفيهية
اإلطارات

ر/ع



مركب الطفولة 14

51108833010ـــــــــــــــــ9114936ساقية الدائر

15
نادي األطفال 

المتنقل صفاقس
0029023800033020804015012025260300

100

16
نادي أطفال باب 

الجبلي

17
نادي أطفال 

منزل شاكر
32

18
نادي أطفال 

النجاة قرقنة

7969951364146800651941200362178043868622424302450250112071520المجموع18

مغلق للتهيئة


