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1 نظـام أمـد

الباب الثاني و العشرون
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

تم ضبط نفقات التصرف و التنمیة لوزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن   

. 2018 م د   سنة 143,418 مقابل    168,652 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

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

%نفقات التصرف  22,2 25,234 138,652 113,418 117,555

العنوان الثاني 
30,000نفقات التنمیة  30,000 21,669

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    0,1 0,026 29,636 29,610 21,429

م د

-6,7 -0,026% 0,364 0,390 0,240 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

%139,224143,418168,65225,234 الجملـــــة 17,6



نظـام أمـد

138 652 000

30 000 000
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الباب الثاني و العشرون

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

التوزیع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2019

 بحساب الدینار

000 652 168 الجملـــــة
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نسبة تقديرات ق م

التطور 2019 2018
%

التذكير باعتمادات العنوان األول (بحساب أد) : I
-11.4% -288 2243 2531 ـي ـر العموم  - التأجی
-0.8% -3 389 392 ـائل المصالح  - وس
21.3% 2654 15131 12477 ـومي ـدخل العم  - الت

15.3% 2363 17763 15400 الجملـة  

نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 
غير االدارية

10.0% 5 55 50 (مركز البحوث والدراسات والتوثيق واالعالم حول المرأة)
 

الوسائل البشرية : II
-15.6% -19 103 122 األعوان القارون :

-23.3% -14 46 60 أعضاء اإلدارة المركزية 

-6.3% -1 15 16   - األعوان اإلداریون
-66.7% -2 1 3  - األعوان الفنیون
-31.3% -5 11 16  - أسالك أخرى
-30.0% -3 7 10  - سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة 
0.0% 0 3 3  - سلك األخصائیین النفسانیین 

-25.0% -3 9 12 ـة  - العمل
0 0 0  - الوقتیون 

(3) (3) (0)    (التقاعد)
-8.1% -5 57 62 * الكريديف 

-8.1% -5 57 62  - أعوان المؤسسات (الكريديف)
(1) (2) (1)    (التقاعد)

-15.6% -19 103 122 الجملـة  

16.7% 2 14 12  * عدد مراكز رعاية المسنين

الفـارق المعـطـيــات

مشـروع ميزانيـة سنـة 2019
العـنـوان األول

  معطيات عامة حول مشروع ميزانية وزارة المرأة واألسرة والطفولة 

برنامجي المرأة واألسرة والمسنين 
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نسبة تقديرات ق م 

التطور

%

التذكير باعتمادات العنوان األول (بحساب أ د) :
24.6% 21195 107252 86057  - التأجیر العمومي
3.0% 220 7465 7245 ـائل المصالح  - وس

30.9% 1456 6172 4716 ـومي ـدخل العم  - الت

23.3% 22871 120889 98018 الجملـة  

-3.7% -10 261 271 نفقـات على الموارد الذاتيـة للمؤسسـات العموميـة 
الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 

-3.7% -10 261 271 ـائل المصالح  - وس
0 0 0 ـومي ـدخل العم  - الت

 
23.3% 22861 121150 98289 الجملـة  

الوسائل البشرية

2.0% 92 4772 4680  * األعوان القارون

-13.3% -2 13 15  - أعضاء الديوان 

2.0% 94 4759 4665  - أعضاء اإلدارة المركزية :

7.1% 42 637 595  - األعوان اإلداریون
57.1% 28 77 49  - األعوان الفنیون
-2.5% -51 1990 2041  - سلك رجال التعلیم 
45.6% 94 300 206  - أسالك أخرى
-1.1% -19 1755 1774 ـة  - العمل
0.0% (0) (113) (113)        * تقاعد وجوبي (92)

       * تقاعد مبكر   (21)
 

2.0% 92 4772 4680 الجملـة  

الفارق

مشـروع ميزانيـة سـنــة 2019
العـنـوان األول

  معطيات عامة حول مشروع ميزانية  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  

(برنامجي الطفولة والقيادة والمساندة)

20182019
المعطيـات
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نسبة تقديرات ق م 

التطور

%

43 580 537  المؤسسات الناشطة في قطاع الطفولة

0 24 24  * المندوبیات الجهویة للمرأة واألسرة 

 * مؤسسات التعلیم العالي : المعهد العالي إلطارات الطفولة

0 1 1     بقرطاج درمش.  

43 555 512  مؤسسات الشباب والطفولة : 

0 24 24  * المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 

0 23 23  * المراكز المندمجة للشباب والطفولة

18 143 125  * مركبات الشباب والطفولة

25 362 337  * نوادي األطفال وریاض وفضاءات طفولة مبكرة 

0 1 1  * المرصد الوطني للطفولة 

0 2 2  * مراكز اإلصطیاف 

الفـارق

2019 2018
المعطيـات

  



  
  
  
  
  

  
  
  
  

  تقدیم عام للوزارة: األولالمحور 
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  العام التقدیم:  األول المحور
  

  : وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ستراتیجیةا

  
 

ا ـورا ملحوظــا تطـذ إحداثھـّن منـار السـة وكبـرة والطفولـرأة واألسـشھدت وزارة الم

 2002لسنة  2103غایة صدور األمر عدد  إلى في مھامھا ومشموالتھا حیث اقتصر دورھا

على المساھمة في تنفیذ سیاسة الحكومة في مجاالت المرأة  2002سبتمبر  23 المؤرخ في

التي تھدف إلى ضمان ازدھار األسرة وتعزیز إدماج  واألسرة ووضع الخطط وبرامج العمل

لتتولى بعد ذلك  ،القدرات النسائیة في مجھود التنمیة الشاملة وتوسیع مشاركتھا في الحیاة العامة

ثر إلحاق ھیاكل إلطفولة وعلى المصالح الجھویة المكلفة بالطفولة على اإلشراف على قطاع ا

ر ـفولة بمقتضى األمرة والطـرأة واألسـبوزارة المة والریاضة ـاب والطفولـشبة لوزارة الـتابع

  .2003مارس  03المؤرخ في  2003لسنة  471عدد 
  

موالت مش 2003سبتمبر  22المؤرخ في  2003لسنة  2020كما ضبط األمر عدد 

  : والتي تتمثل أساسا في وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
  

 تنفیذ سیاسة الدولة في مجال المرأة واألسرة والطفولة.* 

  إیالء العنایة الخاصة بالمرأة واألسرة والطفولة ذات الحاجیات الخصوصیة.* 

 تقدیم خدمات إعالمیة تتعلق بالمرأة واألسرة والطفولة.* 

 ام بالبحوث والدراسات في مجاالت المرأة واألسرة والطفولة و كبار السنالقی* 

  اإلشراف على المؤسسات التي تعمل في القطاع* 
 

كما عھد لھا بتطویر الحیاة الجمعیاتیة في مجاالت المرأة واألسرة والطفولة ودعم 

  الجمعیات والرابطات مادیا ومعنویا. 
  

الوزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن  تّم توسیع مھام 2004وفي أواخر سنة 

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  2004لسنة  2644لتشمل المسنین وذلك بمقتضى األمر عدد 
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وتكتسي أنشطة وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن طابعا أفقیا فیما یتعلق 

نین حیث تتولى التنسیق بین مختلف بالخطط الوطنیة في مجاالت المرأة واألسرة و الطفولة والمس

المتدخلین التي تنشط في القطاعات ذات العالقة ومنھا الوزارات المكلفة بالصحة والشؤون 

  االجتماعیة والتربیة وغیرھا.
  

ھذا وتسعى وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن الى تنفیذ استراتیجیتھا على 

ھمیة القصوى للمساھمة في تحقیق العدالة ت األولأحیث   2020-2016ضوء مخطط التنمیة 

االجتماعیة ومكافحة اإلرھاب والتطرف واإلحاطة باألسر ذات الوضعیات الخصوصیة ودعم 

وضمان حقوق النساء واألطفال وكبار السن، كما عملت الوزارة على توجیھ الجھد وفق نظرة 

الجنسین و ضمان تكافؤ الفرص  شمولیة مندمجة من أجل تقلیص الفوارق وتحقیق المساواة بین

بین الجنسین في الوسطین الحضري والریفي والقضاء على اإلشكالیات التي تعیق التمكین الشامل 

  للنساء واألسر والتي تنعكس سلبا على التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة ككل.
  

اطة كما تم وضع خطط عمل من شأنھا على المدى المتوسط تعدیل التدخالت من أجل إح

ناجعة بجمیع الفئات من نساء وأطفال وكبار السن، إلى جانب تكثیف عملیات التحسیس والتوعیة 

والتأطیر والدعم والتمكین والمساندة لألسر من أجل ضمان التماسك األسري الذي یمثل الضامن 

  لمجتمع معتدل ومتوازن.
  

ق منھجیة موحدة تدعم وقد تم العمل في القطاعات األربعة الراجعة بالنظر للوزارة، وف

الالمركزیة ومن شأنھا التدخل العاجل لتحسین القدرة على األداء للمنظومة، مع وضع خطط عمل 

للتعدیل التدریجي لألھداف وفق أولویات ومتطلبات المرحلة حیث أدى تطور مشموالت وزارة 

 4063 مر عددمندوبیات جھویة بمقتضى األالمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن إلى إحداث 

، بعد أن كانت إدارات إقلیمیة، لتعزیز تمثیلیة الوزارة 2013سبتمبر 16المؤرخ في  2013لسنة 

التي تعنى بالطفولة بالجھات اإلشراف على المؤسسات والھیاكل على المستوى الجھوي ولتأمین 

ال ـلألطفناد  257ة وـب طفولـمرك 100ة وـاب والطفولـج للشبـمركز مندم 22ة في ـوالمتمثل

  مركز لالصطیاف بالحمامات. 01و
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على اإلسھام في اإلشعاع الدولي لتونس رامج الوزارة ھذا وقد تم العمل من خالل ب

ق اإلنسان عموما والمرأة والطفل وتطویر المؤشرات الوطنیة ذات العالقة باحترام حقو

لترتیب الوطني في ، والتي انعكست على ا2030ة ـدة التنمیـداف أجنـذ أھـخصوصا، وتنفی

التصنیفات الدولیة ذات العالقة بنشاط الوزارة إذ شھدت تقدما كبیرا في تصنیفھا بالقائمات ذات 

) 19العالقة باحترام الحقوق اإلنسانیة للمرأة حیث احتلت المرتبة األولى عربیا والتاسعة عشر (

) دولیا 9لمرتبة التاسعة (ا 2017دولیا في القضاء على العنف ضد المرأة كما احتلت تونس سنة 

  دولة. 165في مجال حقوق الطفل من جملة 

  
لى تحسین المؤشرات الوطنیة الكمیة والنوعیة المسجلة في مختلف إ ت الوزارةوقد سع

  : حیث تمت 2020- 2017برامجھا خالل الفترة الممتدة من 
  
راتیجیة على االست 2017مارس  08مصادقة المجلس الوزاري المضیق المنعقد یوم  -

  .)2020- 2017الوطنیة للتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتیات في المناطق الریفیة (

 
مواصلة تنفیذ المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى  -

الفتیات في المناطق الریفیة من خالل تدخل الوزارة بالشراكة مع ھیاكل حكومیة وھیاكل المجتمع 

فضاء بكل من والیات جندوبة  20مدني بالتھیئة والتجھیز والتوعیة والتحسیس وذلك بـــ ال

  والقیروان والقصرین وبنزرت.

 
إعداد مشروع "أحمیني" الذي یھدف إلى تیسیر انخراط النساء العامالت في الوسط  -

تراتیجیة الریفي في منظومة الضمان االجتماعي ویتنّزل ھذا المشروع في إطار تنفیذ "االس

" 2020- 2017الوطنیة للتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتیات في المناطق الریفیة 

مرأة من العامالت في الوسط الریفي من التغطیة االجتماعیة إألف   500 حیث من المقدر أن یمكن

  . 2020قبل موفى 
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  قتصادیة النسائیة مشروعا نسائّیا منذ انطالق برنامج المبادرة اال 2285تمویل  -

بكلفة  2017مشروعا سنة  1335ألف دینار من بینھا  16966قدرھا  ، بكلفة جملیة2016سنة 

ألف دینار وتغطي المشاریع الممولة كل القطاعات االقتصادیة من صناعة  9.238استثمار تبلغ 

 يـائـوع نسرـمش 8000وغ ـل بلـؤمـارة. ومن المـتجة وـدیـات تقلیـاعـات وصنـدمـة وخـفالحو

  .2020في غضون سنة 
  

التعھد بالنساء ضحایا العنف من أجل القطع مع التجاوزات المرتكبة في حق النساء  -

المعنفات وتوفیر آلیة حكومیة لمتابعة حسن سیر مراكز التعھد بھن واستجابتھا للمعاییر الدولیة 

  العنف والنساء  من خالل إنجاز ونشر تقریر "خارطة الخدمات المسداة للنساء ضحایا

مراكز للتعھد بالنساء ضحایا العنف بالجھات في كل من  6حداث إلى جانب إفي وضعیات ھشة" 

مراكز لإلنصات والتوجیھ  4والیات تونس وجندوبة والقیروان وصفاقس وقفصة ومدنین (

واإلیواء ومركزین اثنین لإلنصات والتوجیھ فقط) ضمن برنامج دعم الوزارة مادیا وفنیا 

 جمعیات لتسییر ھذه المراكز.لل
 

  الخطة الوطنیة إلدماج ومأسسة النوع االجتماعي التي أقر�ها مجلس الوزراء  -
 : 2018جوان  12بتاریخ 

 

حیث یعد� االستثمار في المرأة وتعزیز مكانتها في المجتمع أمرا بالغ األهمیة لتحقیق 
ه األهداف تقر� بالمساواة بین أن� معظم هذ إذ 2030-2016أهداف التنمیة المستدامة للفترة 
  الجنسین وتمكین النساء والفتیات. 

  

وفي هذا اإلطار وضعت تونس جملة من البرامج واإلستراتیجیات التي لها عالقة 
بتحقیق هذه األهداف ومنها أساسا إدراج مأسسة وإدماج مقاربة النوع االجتماعي ضمن أولویات 

  .2020-2016المخطط الخماسي 
  

ـص ورغم التطو ر الحاصل لوضعیة المرأة في المجتمع ال یزال هناك جملة من النقائ
  التي تعاني منها وضعیة المرأة في تونس.
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 مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرصولتفادي تلك النقائص توج�ه الجهد من خالل 
وهو مجلس استشاري  ، 2016ماي  25بتاریخ  626المحدث بمقتضى األمر الحكومي عدد 

إشراف السید رئیس الحكومة، إلى العمل على وضع اآللیات المؤسساتیة الكفیلة بالنهوض  تحت
  بأوضاع النساء وتمكینهن� على جمیع المستویات.

  

وقد وضع هذه الخطة الوطنیة لمأسسة النوع االجتماعي والتي تهدف أساسا إلى إدماج 
حیث تتضمن  2020غضون سنة  مقاربة النوع االجتماعي في التخطیط والبرمجة والموازنة في

 تقییم اآلثار التالیة :
  

  منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمییز والعنف ضد النساء ·
 في التشریع وفي الممارسات. 

الرفع من تمثیلیة النساء ومشاركتهن� الفعلیة في الهیئات والمجالس المنتخبة والهیاكل  ·
 لوطني والجهوي والمحلي.ومواقع صنع القرار على المستوى ا

سیاسات تضمن التمكین االقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل الالئق واألجر  ·
 العادل.

 سیاسات عمومیة ومخططات تنمویة ومیزانیات تعتمد مقاربة النوع االجتماعي. ·

 مخطط اتصالي وطني في مجال مقاربة النوع االجتماعي. ·
 

ـن دعم مشاركة فاعلة للمرأة في التصد - ي لإلرهاب والمساهمة في بث السلم واألم
ـة لتنفیذ  ـة وطنی ـوي والمحلي عبر وضع خط على المستوى الوطني والجه

ـي  ـن الدول ـرار مجلس األم   حول المرأة والسالم واألمن التي أقرها  1325ق
  والتي تهدف أساسا خالل الفترة 2018أوت  06مجلس وزاري بتاریخ 

ـى : 2020 - 2018  إل
  

النساء والفتیات وتعزیز مشاركتهن في بناء السالم الدائم واالستقرار  تمكین ·
والمساهمة في القضاء على جمیع أشكال التمییز القائم على النوع االجتماعي 

  والعمل وتحصین المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف واإلرهاب.
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   : الخصوصیة التالیة ویتفرع عن هذا الهدف األهداف

 

ü ساء والفتیات من جمیع أشكال العنف وذلك قبل وخالل وبعد النزاعات واألزمات وقایة الن
  والكوارث الطبیعیة وفي ظل خطر اإلرهاب. 

 

ü  ضمان حمایة النساء والفتیات من كافة أشكال وأنواع العنف والتمییز القائم على النوع
یة والنفسیة االجتماعي في أوضاع النزاعات واإلرهاب وضمان سالمتهن وصحتهن البدن

   والعقلیة وأمنهن وتمتعهن بحقوقهن اإلنسانیة وممارستها وتیسیر النفاذ الى العدالة.

 

ü  تعزیز مشاركة النساء والفتیات في تونس في الحیاة السیاسیة وفي إدارة الشأن العام  
   .وفي صنع القرار من أجل الحفاظ على السالّم وحّل النزاعات والتصدي لإلرهاب

  

ü أفضل للنساء والفتیات في الحیاة العامة والسیاسیة وإدارة الشأن العام وفي صنع  مشاركة
   القرار.

 

ü  تدعیم دور النساء والفتیات في بناء السلم واستدامته وفي إعادة اإلعمار ومقاومة
  اإلرهاب.

  
 ، تضمنت الخطة خمسة محاور وهي :ى الهدف العام واألهداف الخصوصیةوبناء عل

  

  : يةمحور الوقا •
 

یهدف إلى وقایة النساء والفتیات من جمیع أشكال العنف وذلك قبل وخالل وبعد 
  النزاعات واألزمات والكوارث الطبیعیة وفي ظل خطر اإلرهاب.

  : محور الحماية •
 

یهدف إلى ضمان حمایة النساء والفتیات من كافة أشكال العنف والتمییز القائم على 
اعات واإلرهاب وضمان سالمتهن وصحتهن البدنیة والنفسیة النوع االجتماعي في أوضاع النز

  والعقلیة وأمنهن وتمتعهن بحقوقهن اإلنسانیة وممارستها وتیسیر النفاذ إلى العدالة.
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 : المشاركةمحور  •

 
یهدف إلى تعزیز مشاركة النساء والفتیات في تونس في الحیاة السیاسیة وفي إدارة 

 .ل الحفاظ على السالّم وحّل النزاعات والتصدي لإلرهابن العام وفي صنع القرار من أجأالش

  
 : وإعادة اإلعماربناء وحفظ السالم محور اإلغاثة و •

 

ناجعة للنساء والفتیات في الحفاظ على السالم وحل -عالیة-یهدف إلى مساهمة فعالة
  النساء والفتیات شریك فاعل في بناء السلم واستدامته  -النزاعات والتصدي لإلرهاب 

  .في إعادة اإلعمار ومقاومة اإلرهابو
 

  : محور التوعية والمناصرة •

  .یهدف إلى اإلعالم والتوعیة من أجل كسب التأیید ومناصرة تنفیذ الخطة
 

 ومن أهم النتائج المرتقبة من تنفیذ هذه الخطة :
  

ü  ومحی�نة بین جمیع الهیاكل العمومیة.وضع قاعدة بیانات موحدة 

ü ات والترتیبات التي تراعي مبدأ التناصف بین النساء والرجال سن القوانین والتشریع
في كافة الهیئات المنتخبة والهیئات المستقلة والوظائف على المستوى المحلي والمستوى 

  .الوطني
ü  مالئمة اإلجراءات وااللیات الوطنیة لوقایة النساء والفتیات من التطرف العنیف

  .واإلرهاب للمعاییر الدولیة
ü صدي الجهات األمنیة النتهاكات حقوق النساء والفتیاتتطور ت.  
ü  ارتفاع نسبة النساء في مواقع صنع القرار وفي المسؤولیات العلیا المدنیة والقضائیة

  .والعسكریة
ü .مالئمة النصوص التشریعیة والترتیبیة مع الدستور والمعاییر الدولیة  
ü .ارتفاع عدد البرامج واإلجراءات الموجهة لدفع تشغیل النساء والفتیات  
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وضع خطة عمل وطنیة للنھوض باألسرة وفق ما أذن بھ رئیس الحكومة بمناسبة الیوم العالمي  -

) تھدف أساسا لدعم التماسك األسري وقیم المواطنة والحفاظ على الھویة 2022-2018ألسرة (ل

التشجیع على المبادرة وتحمل المسؤولیة والتصدي لإلرھاب والتطرف العربیة اإلسالمیة و

واستقطاب األطفال والشباب والتحكم في الضغوط النفسیة وتطویر ثقافة الحوار وإرساء ثقافة 

  الالعنف داخل األسر. 
  

  لألسر الفقیرة ومحدودة الدخل التي تعیلھا نساء وفتیات وتمكینھا االقتصاديدعم التمكین  -

شاریع بعث موارد رزق بالوالیات ذات األولویة في التدّخل وفي إطار مكافحة اإلرھاب من م

  والیة  16متواجدة بـ أسرة  430والتطّرف ومقاومة أسباب الفقر حیث تم تمتیع 

  بھذا البرنامج. 
  

دعم التمكین االجتماعي لألسر من خالل تنفیذ برامج توعیة وتثقیف وتأھیل إلعداد الشباب  -

ة الزوجیة والتربیة الوالدیة والمصالحة العائلیة والوقایة من السلوكات السلبیة كما تم دعم للحیا

  أسرة 15000قدرات األسر للمشاركة في الحیاة العامة والشأن المحلي حیث انتفعت حوالي 

  . 2017أسرة سنة  20800مقابل  2018سنة 
  

ھ األسري بوالیتي أریانة وباجة حیث تھیئة وتجھیز فضاءات األسرة ومركزي اإلرشاد والتوجی -

  .أسرة 4705بلغ عدد األسر المنتفعة حوالي 
 

االنطالق في تنفیذ "اإلستراتیجیة االتصالیة بشأن وقف العنف ضد األطفال داخل األسرة"،  -

  بخمس والیات وھي سلیانة وجندوبة والقیروان والقصرین وسیدي بوزید.
 

لمھاجرة یھدف إلى تمتین صلة أفرادھا ببلدھم وتعزیز وضع وتنفیذ برنامج خاص باألسرة ا -

  مساھمتھم في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.
  

  االنطالق في صیاغة إستراتیجیة وطنیة لحمایة األطفال من مخاطر الفضاءات السبرانیة. -
 

إحداث مركز "أملي" الستقبال وتوجیھ األطفال في وضعیة الشارع، بھدف في  الشروع -

اطة والتعھد وتوفیر الحمایة والتوجیھ الالزمین قصد توفیر المساعدة الالزمة إلعادة االندماج اإلح

  في الحیاة العائلیة واالجتماعیة والحمایة من مختلف أشكال العنف.
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:   نوادي أطفال بھدف تطویر عدد المستفیدین وذلك بالوالیات التالیة 5االنطالق في استغالل  -

والتي بزغوان وجومین ببنزرت وأزمور بنابل ووادي ملیز بجندوبة  جبل الوسط وصواف

ومن المنتظر فتح نوادي أطفال الجوھرة  2017و 2016سنتي  انطلقت أشغال تھیئتھا بمیزانیتي

  .2018بسوسة ومزران بمدنین والرضاع بسیدي بوزید وحفوز بالقیروان في أواخر سنة 

 
ومزید تنسیق  ىة الطفولة والتي تھدف إلى توحید الرؤوضع السیاسة العمومیة المندمجة لحمای -

  الجھود والموارد من أجل ضمان أكثر نجاعة للتدخالت الحمائیة والوقائیة لألطفال.

 
   يلیبلغ العدد الجمل ھاوتجھیز تھاتھیئ عبرأطفال بلدیة  ةضوإعادة إحیاء نشاط ر -

  روضة بلدیة. 41

  
مؤسسات الطفولة العمومیة الراجعة بالنظر للوزارة فضاء للطفولة المبكرة داخل  46تھیئة  -

  خدمات التربیة قبل المدرسیة بالمناطق الداخلیة.لوذلك قصد ضمان حق نفاذ جمیع األطفال 

  
دعم أبناء العائالت المعوزة وفاقدي السند من خالل تسجیلھم بریاض األطفال لیشمل جمیع  -

 2704مقابل  2018سنة في طفل موفى  8145الوالیات ولیبلغ عدد األطفال المستفیدین 

  .2017مستفیدسنة 

 
المصادقة على اإلستراتیجیة متعددة القطاعات لتنمیة الطفولة المبكرة وعلى برنامجھا التنفیذي  -

  .واالنطالق في تنفیذھا 2018أوت  01ضمن مجلس وزاري بتاریخ 

 
اییر الجودة في الطفولة إحداث مراكز نموذجیة للتربیة قبل المدرسیة من خالل صیاغة مع -

  .المبكرة المتعلقة بالبنایات والتجھیزات البیداغوجیة بدعم فني من منظمة الیونیسیف

 
مراجعة األمر المنظم للمراكز المندمجة للشباب والطفولة حول إعادة ھیكلة المراكز وتطویرھا  -

  لتصبح فضاءات صدیقة لألطفال المھددین.

  



15 
 

 
 وذلكد شھریا  200د إلى  150سندة للعائالت الكافلة لمسنین معوزین من الترفیع في المنحة الم -

بلغ  وقد السن.وكبار وزیرة المرأة واألسرة والطفولة مشترك بین وزیري المالیة وبمقتضى قرار 

 61ل ـابـمق 2017ة ـوال سنـمكف 77ة ــر حاضنـدى أسـم لــل بھـن المتكفـدد الجملي للمسنیـالع

 2019ة ـروع میزانیة سنـن بمشـمس 116ع بلوغ ـن المتوقـوم 2018ة ـسن 79 لیبلغ 2016لسنة 

  .% 40.5بـ أي بنسبة زیادة تقدر 

  

النھوض بالخدمات االجتماعیة والصحیة لكبار السن في البیت وتصویب تدخالت الفرق المتنقلة  -

   .يمسن ومسنة في المستوى الحضري والریف 5000تقدم خدمات لـ  43والبالغ عددھا 

 

دعم الرعایة المؤّسساتیة من خالل تطویر الخدمات المسداة للمقیمین من المسنین بمؤسسات  -

  مؤسسة بطاقة استیعاب  12(وعددھا  الرعایة والرفع في طاقة استیعاب مؤسسات الرعایة

 خاصة بعدسریرا) لضمان أفضل ظروف اإلقامـة والرعایة الصحیة واالجتماعیة  850قدرھا 

 اواحتضانھ 2016ط مؤسسة رعایة المسنین "المرحوم الصادق ادریس" بقمرت سنة ق نشاانطال

مسنا وتدشین مؤسسة رعایة كبار السن بمنزل بورقیبة وذلك إثر إعادة بنائھ بكلفة جملیة  54لـ 

  أد. 500ملیون دینار وتجھیزه باعتماد قدره  5ناھزت 

 
 . 2018لینطلق نشاطھ خالل سنة  ھذا عالوة عن تھیئة مركز رعایة المسنین بسیدي بوزید
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   : / ھیكلة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعیة2
  

مسار حوكمة في  2015رأة واألسرة والطفولة وكبار السن منذ سنة انخرطت وزارة الم

تجارب الثالثة المعنیة بالتصرف في میزانیة الدولة وذلك بانضمامھا ضمن وزارات الدفعة ال

لتركیز التصرف في المیزانیة حسب األھداف. حیث أفضت عملیة إرساء ھذه وذجیة النم

ج ـى على النتائـرف المبنـل" إلى " التصـى على الوسائـرف المبنـرور من "التصـة المـالمنظوم

أو القدرة على األداء" وإعادة ھیكلة میزانیة وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن وفق 

قیادة وتنسیق أعمال ف علیھا رؤساء برامج عھدت إلیھم مسؤولیة مج فرعیة یشربرامج وبرا

 مختلف المتدخلین في تنفیذ البرنامج.

  
وفي ھذا اإلطار تم تقسیم مھمة "المرأة واألسرة" إلى أربع برامج تساھم في تجسیم 

ى تدعیم لإاإلستراتیجیة القطاعیة كما تسعى وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 

  المسجلة  ھداف الكمیة والنوعیةفي القطاع من خالل تعزیز وتطویر األإستراتیجیتھا 

   في مختلف البرامج.
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  خارطة البرامج 
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  /أهداف ومؤشرات األداء الخاصة بالوزارة3
  
  
  

  مؤشرات قیس األداء  افاألهد  البرامج الفرعیة  البرامج

  9  5  02  ة واالسرةأالمر 

  4  3  03  الطفولة 

  7  4  02  كبار السن

  8  3  02  القیادة والمساندة

  28  15  09  المجموع
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 (بحساب أد)

البرنامج 

النفقات

32861447710228418605138652نفقات التصرف

1933310978159437109495التأجیر العمومي

36524226951967854وسائل المصالح

988141432200397221303التدخل العمومي

10946205415304169630000نفقات التنمية

10582205415304169629636االستثمارات المباشرة

10582205415304169629636الموارد العامة للمیزانیة

00000القروض الخارجیة الموظفة

364000364التمويل العمومي

3640000 الموارد العامة للمیزانیة

00000صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  
بدون الموارد الذاتية 

للمؤسسات
142321653111758820301168652

%100.0%12.0%69.7%9.8%8.4النسبة

وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

الطفولةالمسنينالمرأة واألسرة
القيادة 
والمساندة

الجملة

ميزانية سنة 2019  : التوزیع حسب البرامج وطبیعة النفقة



20 نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

 البرنامج
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

توزیع المیزانیة حسب البرامج و طبیعة النفقة

000 946 10المرأة و األسرة 3 286 00014 232 000

000 304 15الطفولة 102 284 000117 588 000

000 054 2المسنین 14 477 00016 531 000

000 696 1القیادة و المساندة 18 605 00020 301 000

138 652 00030 000 000 000 652 168الجملـة العـامة :

الطفولة

القیادة و المساندة

المرأة و األسرة

المسنین

الطفولة 69.7%
القیادة و المساندة 12.0%
المرأة و األسرة 8.4%
المسنین 9.8%

Total: 100.0%

توزیع المیزانیة حسب البرامج
  



21 نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

نفقات التصرف حسب البرامج واألقسام

 البرنامج
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
000 365المرأة و األسرة 1 933 0003 286 000 988 000

000 269 2الطفولة 97 815 000102 284 000 2 200 000

000 24المسنین 310 00014 477 000 14 143 000

000 196 5القیادة و المساندة 9 437 00018 605 000 3 972 000

109 495 0007 854 000 000 652 138الجملـة العـامة : 21 303 000



2019

الباب

توزیع نفقات التنمیة لسنة 

22نظـام أمـد

 د1000بحساب 

22 وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن   :

اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي طبیعة النفقة

الموارد العامة
للمیزانیة

موارد قروض
خارجیة موظفة

المجمـــو ع

الموارد العامة
للمیزانیة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

موارد قروض
خارجیة موظفة

البرامج

1 946 58236410 10المرأة و األسرة:البرنامج

2 304 30415 15الطفولة:البرنامج

3 054 0542 2المسنین:البرنامج

9 696 6961 1القیادة و المساندة:البرنامج

30 000 364 29 636 الجملة العامة
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حسب البرامج   / توزيع ميزانية وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن4

  : وطبيعة النفقة

  

   2019میزانیة وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن لسنة  قدرت
ـ   م د تمثل 25.234ها أي بزیادة قدر 2018م د سنة  143.418م د مقابل  168.652 ب

وشملت هذه الزیادة میزانیة التصرف في حین حافظت میزانیة التنمیة على . % 17.59 نسبة
  .د م 30.0 ـوالمقدرة ب 2018 سنة نفس االعتمادات المرصودة بمیزانیة

  
لخالص االجور في حین رصدت من میزانیة الوزارة  % 64.9وقد خصصت نسبة 

إلتمام المشاریع المرسمة  % 17.8التدخل ولنفقات  % 12.6ولنفقات التسییر  % 4.65نسبة 
  التنمیة. بمیزانیة

  
 16.59 تطورا في االعتمادات المرصودة بنسبةسجل برنامج الطفولة تجدر اإلشارة إلى أن و

والمسنین نسبتي تطور القیادة والمساندة  من برنامجيكما شهد كل .  2018مقارنة بسنة  %
ـ  في حین تراجعت المیزانیة المخصصة  % 11.52و % 52.39قدرت على التوالي ب

  .2018مقارنة مع سنة  % -2.37لبرنامج "المرأة واألسرة" بنسبة 
  

  من بین البرامج  اعتمادات بأعلى نسبة توزیعوحظي برنامج الطفولة 
ثم و % 12.0القیادة والمساندة بنسبة لیها برنامج یمن جملة میزانیة الوزارة  % 69.7وقدرها 

  .% 8.4و % 9.8 بنسبةبرنامجي المسنین والمرأة واألسرة 
  

تراجعا في نسبة االعتمادات  تسجلعلما وأن برامج الطفولة والمسنین والمرأة واألسرة 
ـ الجملیة المرصودة من میزانیة الوزارة    الطفولة  امجبر:  % - 0.5قدرت ب

سنة  % 10.3(من  ) والمرأة واألسرة2019سنة  % 69.7إلى  2018سنة  % 70.2(من 
سنة  % 9.8إلى  2018سنة  % 10.3) والمسنین (من 2019سنة  % 9.8إلى  2018
  % 9.3" القیادة والمساندة" من  نسبة اعتمادات برنامج في حین تطورت )2019

  . 2019سنة  % 12.0إلى  2018سنة 
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  رم د تمثل نسبة تطو 25.234سجلت نفقات التصرف زیادة قدرها  إجمالیةوبصفة 
م  113.418د مقابل م  652 .138حیث بلغت االعتمادات الجملیة المقترحة  .% 22.24 ـب

 عتماداتمن إجمالي اال % 82.21 2019ومثلت نسبة نفقات التصرف لسنة  2018د سنة 
مخصصة للتأجیر في حین حددت نفقات  % 78.97منها  2018سنة  % 79.08مقابل 

ـ والتدخل  % 5.66التسییر بنسبة    .%15.36ب
  

  وتبرر الزیادة في اعتمادات التصرف بالعوامل التالیة : 

 كلفة الزیادة في األجور * 
  16عونا من اآللیة  228تسویة وضعیة * 
 عونا)  36انعكاس مالي النتدابات سابقة (* 
  2018انعكاس مالي لترقیات * 
  جي انعكاس مالي للزیادة في األجور وترقیات استثنائیة للسلك البیداغو.*
  عونا)  2044(
  

ـ    أد واقتصرت على الترقیة والتدرج  1432أما التدابیر الجدیدة فحددت كلفتها ب
ـ   .عون 1000قرابة ل

 

الترفیع في المنحة المخولة ألعوان االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي بعنوان * 
دوى منحة خطر الع وإسنادهمخالص الزیادة في أجورهم التأجیر وذلك لتمكینهم من 

 إضافة إلى ارتفاع عدد المنتفعین بتذاكر األكل.
  الترفیع في االعتمادات المخصصة لإلحاطة بمكفولي الدولة بمؤسسات الرعایة * 

 .ن مسنین وأطفال وذلك لتنامي عددهمم
ـ  بنفقات التسییر بكل البرامجارتفاع االعتمادات المرصودة *   % 2.84بنسبة قدرت ب

 ن العمومیینخالص متخلدات المزودیلمؤسسات التابعة لها من لتمكین مصالح الوزارة وا
   .ومن مجابهة غالء أسعار بعض المواد
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بعنوان المرأة  لمركز البحوث والتوثیق واالعالم حول المسندةالترفیع في المنحة * 
م د  1.527الى  2018ة ـم د سن 1.478میزانیة التصرف (تسییر + تأجیر) من 

 .% 3.3نسبة تمثل م د  0.049قدرها  أي بزیادة 2019ة ـسن
  

في حین تراجعت وبصفة ملحوظة نسبة نفقات التنمیة من إجمالي االعتمادات 
، حیث لم 2019سنة  % 17.79 إلى 2018سنة  %20.92المخصصة لبرنامج الوزارة من 

م  30.0بلغت االعتمادات الجملیة المقترحة  إذ تسجل نفقات التنمیة تطورا في اعتمادات الدفع.
م د مخصصة لمشاریع متواصلة والتي ستشهد تطورا على مستوى الدفع  19.888د منها 
اعطاء األولویة المطلقة للمشاریع والبرامج المتواصلة والمعطلة إذ تم  % 22.58بنسبة 

وتنفیذ الدراسات الفنیة التي  2020-2016ومواصلة تنفیذ المشاریع المرسمة بمخطط التنمیة 
 باإلضافة إلى ،ن طرف اللجنة الوطنیة  للموافقة على المشاریع العمومیةتم البت فیها م

مجالس الوزاریة الطار جلسات العمل الوزاریة وإقرارها في إالمشاریع والبرامج التي تم� 
المشاریع ذات المردودیة العالیة التي تساهم في تحقیق أهداف السیاسات العمومیة في و المضیقة

مشاریع المبادرة االقتصادیة لفائدة المرأة واألسرة ووالطفولة وكبار السن مجال المرأة واألسرة 
والتي تساهم في تحسین ظروف عیش األسر والرفع من نسبة تشغیلیة المرأة وضمان حق 

  .نفاذها إلى موارد الرزق
  

  



توزیع عدد األعوان القارین حسب البرامج

22 الباب:

27 نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

المجمـــو ع 2 المجمـــو ع 1
 أعوان اإلدارات

المركزیة و الجهویة

 أعوان المؤسسات
 العمومیة الخاضعة
 لمجلة المحاسبة

العمومیة

 البرنامج

 أعوان المؤسسات
 العمومیة غیر
 الخاضعة لمجلة

المحاسبة العمومیة

25255782المرأة و األسرة

521 5214 5214 4الطفولة

212121المسنین

251251251القیادة و المساندة

875 818574 8184 4المجموع : 
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 : حسب البرامج على النحو التالياألعوان  ویتوزع
  

 
 اإلداراتأعوان 

 المركزیة والجھویة

أعوان المؤسسات 
لمجلة  العمومیة الخاضعة

 المحاسبة العمومیة
  1المجموع 

أعوان المؤسسات 
العمومیة غیر الخاضعة 

لمجلة المحاسبة 
 العمومیة (*)

 2المجموع 

 82 57 25  25  1البرنامج 

 4521  4521 196 4325 2امج البرن

 21  21  21  3البرنامج 

برنامج القیادة 
 251  251  251 والمساندة

 4875 57 4818 196 4622 المجموع 

 
  على "المجموع" عند عدم إمكانیة توزیع األعوان بین البرامج االقتصار(*)
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  :  أعوان الوزارة -5

  
 2019ة ـم إلى موفّى سنـھص فیـوزارة المرخـوان الـدد أعـیبلغ ع
 : عونا ویتوزعون على النحو التالي 4875

  

 

أعوان 
اإلدارات 
المركزیة 
 والجھویة

أعوان المؤسسات 
  العمومیة الخاضعة
لمجلة المحاسبة 

 العمومیة

  1المجموع 

أعوان المؤسسات 
العمومیة غیر 

الخاضعة لمجلة 
 المحاسبة العمومیة 

 2المجموع 

  
 31األعوان إلى غایة 

 2018مارس 
 في حالة مباشرة
 في حالة إلحاق

 في حالة عدم مباشرة
 في حالة تحت السالح

  حاالت أخرى

  
  
  

4525  
39  
8  
 

  
  
  

  باشرینم 144
  إلحاق 52

  
  
  

4669 
91 
8 

  
  
  

59 

  
  
  

4827 

  
 التعدیالت
 2018انتدابات 

 2018تقاعد 

  
  

36  
31 

   
  

36  
31 

   
  

36  
31 

  
 التدابیر الجدیدة

 2019نتدابات ا
  2019تقاعد 

  
 
  

84 

   
 
  

84 

  
 
  
2 

  
 
  

86 
 التسویات

...... 
129  129  129 

 4875 57 4918 196 4622 المجموع

  (*) التقاعد یأخذ بعین اإلعتبار التقاعد العادي والمبكر والمغادرة الطوعیة.... 
    

  



  
  
  
  
  
  

المحور الثاني: میزانیة الوزارة حسب 
  البرامج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

ج ــامـبرن  

رةــرأة واألســالم  
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  : میزانیة الوزارة حسب البرامج  المحور الثاني
  
  1 البرنامج

  
  
  
  

 :تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ھیكلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
 

  

  المــــــــــرأة واألســـــــرة

  

  1البرنامج الفرعي

ةأالمر  

  2البرنامج الفرعي

سرةاأل  

 المتدخلون

 الكریدیف

 المندوبیات(سرةاأل و ةأالمر مصالح
)الجھویة  

 ھداف لترسیخوحدة التصرف حسب األ
ة و الرجلأالمساواة بین المر  

 الجمعیات

 المتدخلون

سرة(المندوبیات ة و األرأمصالح الم
 الجھویة)

 الجمعیات

 

 

  1البرنامج 

سرةاألو ةأالمر  
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 أداء البرنامج
  تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ 1- 2

  :العمل على  2019ستواصل الوزارة خالل سنة 

لسیاسات العامة والمیزانیات وفي الخطط والبرامج إدماج مقاربة النوع االجتماعي في ا -
  القطاعیة مركزیا وجهویا ومحلیا.

  

تفعیل الحقوق اإلنسانی�ة للمرأة بما یراعي المساواة بین الجنسین ویتماشى مع بنود الدستور  -
  الجدید والمعاهدات الدولی�ة التي صادقت علیها الدولة التونسی�ة.

 

  حسین الخدمات الموجهة للنساء ضحایا العنف.مناهضة العنف ضد النساء وت -
  

  النهوض بأوضاع النساء وقیس الفجوات وتقلیص الفوارق ودعم تكافؤ الفرص بین النساء. -
 

  تقریب الخدمات من النساء في المناطق الریفیة وتحسین جودتها. -
 

  المبكر عن الدراسة وحمایة حق الفتیات في التعلیم. االنقطاعمقاومة  -
  

  جعة المنظومة التشریعیة في مجال األسرة،مرا -
 

  الرفع من درجة الوعي لدى أفراد األسر من الشباب واألولیاء، -
 

  دعم التمكین االقتصادي واالجتماعي لألسر ، -
 

  تحسین نوعیة الخدمات المقدمة لفائدة مختلف أفراد األسر بكامل تراب الجمهوریة،  -
 

  دعم الترابط و التماسك األسري  -
 

  اإلحاطة باألسر ذات الوضعیات الخاصة،  -
 

رصد وتشخیص أوضاع األسرة عبر توفیر معطیات إحصائیة حسب النوع االجتماعي تمكّن  -
  من إبراز التغیرات التي شهدتها األسرة التونسیة في العدید من المجاالت.
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  : المرأة واألسرة أھداف البرنامج وتطور مؤشرات قیس األداء - 2- 2
  

  إنجاز الوحدة  الهدف مؤشرات قیس أداء   األهداف  جالبرنام
2017 

  ق م
2018  

تقدیرات 
2019  

  القیمة المستهدفة
2020 

  المرأة

  : 1.1.1هدف 
دعم التمكین 

  االقتصادي للنساء

  : 1.1.1.1 المؤشر
مشروع نسائي  8000إحداث 

 متناهي الصغر أو صغیر أو
  2020متوسط إلى موفى سنة 

مشروع 
  نسائي

1335  2000  2000  2000  

  :2.1.1هدف 
دعم التمكین 

  االجتماعي للنساء
  

  :1.2.1.1 المؤشر
الرفع في عدد المدارس اإلعدادیة 
المنتفعة بالمشروع الوطني 
المندمج لمقاومة االنقطاع 
المدرسي خاصة لدى الفتیات في 

مدارس  07المناطق الریفیة من 
 20إلى  2017سنة إعدادیة 

في والیات  2020مدرسة سنة 
یروان وجندوبة والقصرین الق

  وبنزرت وسلیانة

مدرسة 
  إعدادیة

05  05  04  6 

  :2.2.1.1 المؤشر
التخفیض بخمس نقاط في نسبة 
المنقطعات والمنقطعین عن 
الدراسة في المدارس اإلعدادیة 
  المشمولة بالتدخل إلى حدود 

  2020سنة 

%  13  12  11  08  

  :3.2.1.1 المؤشر
امالت الترفیع في نسبة النساء الع

في الوسط الریفي المنتفعات 
  :االجتماعیةبالتغطیة 

إلى  2016سنة  % 10.5من 
   2020 في سنة 13.5%

   .(في القطاع الفالحي)

%  10,5  10,5  11,5  12,5  

إلى  2016سنة  %32من 
  .(في الصناعات التقلیدیة) 35%

%  32  32  33  34  
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  :3.1.1الهدف   
دعم تكافؤ الفرص 

بین الرجال والنساء 
مناهضة التمییز و 

  ضد النساء

  :1.3.1.1 المؤشر
الترفیع في نسبة النساء في 

  9  7,5  6  -  %  %5المناصب العلیا بـ 

  :2.3.1.1 المؤشر
الترفیع في جودة خدمات التعهد 
واإلحاطة المقدمة للنساء ضحایا 

  العنف

  
  
  
  كمي

تقدیم الدعم 
المالي والفني 

لفائدة جمعیات 
قصد تركیز 

مراكز نموذجیة 
ستقبال أو إیواء إل

النساء ضحایا 
 06العنف في 

والیات (تونس، 
جندوبة، 
القیروان، 

صفاقس، قفصة 
 04ومدنین): 

 02مراكز إیواء و
  مراكز إنصات،

دعم ومرافقة 
إحداث فضاءات 
إصغاء وتوجیه 
للنساء ضحایا 

 18العنف بـ
مندوبیة جهویة 
للمرأة واألسرة 

  والطفولة

تهیئة وتجهیز 
 )02( نیمركز 

صات نلإل
وتوجیه للنساء 
  ضحایا العنف

3  
  
  

  مراكز 

  : 1.2.1.الهدف  األسرة
 باألسر النهوض
  ارفاهه وتحقیق

  : 1.1.2.1المؤشر عدد
خدمات ذات جودة عالیة ویسیرة 

النفاذ لكافة أفراد األسر دون 
تمییز بالفضاءات الراجعة بالنظر 

  للوزارة بمختلف الجهات
 

  نوعي
  

 ؤشرالم تغییر تم المؤشر تغییر تم
  التنفیذ انطالق

 2019 سنة

 تنفیذ مواصلة
 سنة إلى المؤشر

2021 

  : 2.1.2.1المؤشر عدد  
أسرة ذات وضعیات  175

خصوصیة تم تمكینها اقتصادیا 
  سنویا

   300  175  175  153  كمي

  : 2.2.1.الهدف
تعزیز تماسك 
  األسرة وحمایتها

  : 1.2.2.1المؤشر
ألف أسرة منتفعة بدورات  25

 وتأهیل سنویا توعیة وتثقیف
  
  
  
 

 25000 25000 35400 - كمي

  : 2.2.2.1المؤشر  
أســـــــرة ذات وضــــعـــیـــــة  500

خصوصیة تم تمكینها ومرافقتها 
 ودعم قدرتها سنویا.

 

 - - - - كمي
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  : البرنامج أنشطة -2.3
  تقدیرات  المؤشرات  األھداف

 اإلعتمادات التقدیریة األنشطة  2019

  :1-1-1الھدف 
دعم التمكین االقتصادي 

  للنساء

  :1.1.1.1المؤشر 
مشروع  8000إحداث 

نسائي متناھي الصغر أو 
صغیر أو متوسط إلى موفى 

 2020سنة 
 مشروع 2000

 التوعیة والتحسیس بالمبادرة االقتصادیة
 التكوین
 التمویل

  المرافقة والمتابعة
 المساعدة على الترویج والتسویق

  تانتاج البیانات واإلحصائیا

  ملیون دینار 5,065

  :2-1-1الھدف 
دعم التمكین االجتماعي 

  للنساء

  : 1.2.1.1المؤشر 
الرفع في عدد المدارس 

اإلعدادیة المنتفعة بالمشروع 
الوطني المندمج لمقاومة 

االنقطاع المدرسي خاصة 
لدى الفتیات في المناطق 

مدارس  07الریفیة من 
 20إلى  2017إعدادیة سنة 
في  2020مدرسة سنة 

والیات القیروان وجندوبة 
 والقصرین وبنزرت وسلیانة.

مدارس  5
  إعدادیة

تنفیذ المشروع الوطني المندمج لمقاومة 
االنقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى 

 الفتیات في المناطق الریفیة من خالل:
تجھیز فضاءات متعددة االختصاصات 

الحتضان تالمیذ في أوقات ما بین 
 الدراسة،

اریع متناھیة الصغر  ألمھات إحداث مش
التالمیذ المھددین باالنقطاع المدرسي 
 بوالیات سلیانة وبنزرت والقصرین.

 
  

  أ.د 300

  
  : 2.2.1.1المؤشر 

التخفیض بخمس نقاط في 
نسبة المنقطعات والمنقطعین 

عن الدراسة في المدارس 
اإلعدادیة المشمولة بالتدخل 

 .2020إلى حدود سنة 

  
08%  

  :3.2.1.1المؤشر 
الترفیع في نسبة النساء 

العامالت في الوسط الریفي  
المنتفعات بالتغطیة 

 اإلجتماعیة:
 2016سنة  % 10.5/ من 1

 2020في سنة   %13.5إلى 
  (في القطاع الفالحي).

إلى  2016سنة  %32/ من 2
(في الصناعات  35%

 التقلیدیة).

  
  
  

12.5%  
  
  
  
  
  

34%  

إلى تنفیذ مشروع "أحمیني" الذي یھدف 
تیسیر انخراط النساء العامالت في الوسط 

الریفي في منظومة الضمان االجتماعي في 
والیات نموذجیة وھي جندوبة وباجة  03

  والقیروان 

  أ.د 100
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  :1.1.2ھدف عدد 
دعم تكافؤ الفرص بین 

الرجال والنساء 
ومناھضة التمییز ضد 

  النساء

  :1.1.1.2المؤشر عدد 
الترفیع في نسبة النساء في 

  .%5المناصب العلیا بـ 

  كمي

 تنظیم برنامج تدریبي  لفائدة النساء 
تنفیذ حمالت توعویة وتحسیسیة ومناصرة 
قصد تفعیل مشاركة الفتیات والنساء في 

 المواعید االنتخابیة
نساء في مواقع إرساء آلیة رصد لتواجد ال

بالقطاع العام صلب مرصد  المسؤولیة 
 الكریدیف.

) لفائدة النساء 02ین (تنظیم دورتین تدریبیت
المترشحات عن األحزاب والقائمات 

 2019المستقلة لالنتخابات التشریعیة 
تنظیم برنامج تدریبي لفائدة مرشحات 
 االحزاب السیاسیة والقائمات المستقلة.

تنظیم دورات تدریبیة سنویة حول النساء: 
تكافؤ الفرص والحوكمة المندمجة لفائدة 

 النساء المعتمدات.
م دورات تدریبیة سنویة حول النساء تنظی

االمنیات، أخذ القرا والتصرف في المسیرة 
 المھنیة.

تنظیم دورتین تدریبیتین حول النساء إدماج 
النوع االجتماعي في السیاسیات والبرامج 

 العمومیة.
صیاغة وإدراج وحدة  تدریبیة حول النوع 
االجتماعي ووضعھا على ذمة المدرسة 

   الوطنیة لإلدارة.

  الكریدیف
  )أد 100(

  :1.1.2.2المؤشر عدد 
الترفیع في جودة خدمات 
التعھد واإلحاطة المقدمة 
  للنساء ضحایا العنف

عدد الدورات 
  التدریبیة

تنظیم ورشات قطاعیة والقیام بزیارات 
ي یدانیة لمأسسة النوع االجتماعي فم

االنتاج اإلحصائي الخاص بظاھرة العنف 
 المسلط على النساء.

م دورات تدریبیة على المستوى تنظی
الجھوي لتنمیة قدرات الفاعلین القطاعیین 

في مجال تجمیع وتحلیل معطیات 
 السجالت اإلداریة الخاصة بالعنف.

تننظیم دورات تدریبیة لمناھضة العنف 
ضد النساء بمختلف الوالیات لفائدة أعوان 

 وإطارات سلك األمن الوطني
مجال تننظیم برنامج تدریب مدربین في 

التعھد بالنساء ضحایا العنف لفائدة أعوان 
  وإطارات سلك األمن الوطني

  الكریدیف
  )أد 100(

عدد المندوبیات 
التي تم تجھیزھا 

بمنظومة 
للتصرف في 
  الخط األخضر

تدعیم قدرات االنصات والتوجیھ لدى 
المندوبیات الجھویة من خالل وضع 

منظومة للتصرف في الخط األخضر على 
 ل مندوبیة.مستوى ك

تدعیم قدرات الخط األول في مجال مقاومة 
  لعنف واإلنصات والتوجیھ

برنامج ترسیخ المساواة بین النساء 
والرجال "مساواة" الممول من االتحاد 

  األروبي
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  : 1.2.1الھدف.
النھوض باألسر وتحقیق 

  رفاھھا

المؤشر 
  : 1.1.2.1عدد

خدمات ذات جودة 
عالیة ویسیرة 
د النفاذ لكافة أفرا

األسر دون تمییز 
بالفضاءات 

الراجعة بالنظر 
للوزارة بمختلف 

  الجھات
 

فضاءات  اإلرشاد والتوجیھ األسري بباجة وحي التضامن وغار والدماء  
 والعمران االعلى 

  مواصلة تجھیز الفضاءات.    
. 

 تنفیذ األنشطة التالیة:
 التوجیھ واإلرشاد النفسي والصحي، 

 التوجیھ واإلرشاد القانوني
التوعیة والتحسیس لتنمیة الوعي والسلوك الحضاري لدى الفرد واألسرة 

 والمجتمع،
 تقدیم خدمات أخرى في مجال اإلرشاد والتوجیھ األسري عند االقتضاء،

  فضاءات نموذجیة لألسرة: 
فضاءات بوالیات القیروان والسواسي بالمھدیة و السالطنیة  5إحداث 

لتسھیل نفاذ األسر للخدمات وتأھیلھم  بسیدي بوزید والكاف وباجة، متكاملة
لمواجھة اإلشكالیات العالئقیة والتربویة والقیام بوظائفھم في كنف 

 االستقرار والتماسك.
تقدیم خدمات متنوعة لجمیع أفراد األسر (المرأة واألسرة والطفولة وكبار 

السن) وبمختلف مناطق الجمھوریة وتتمثل ھذه الخدمات في جملة من 
اإلرشاد والتوجیھ والتكوین والتثقیف واإلحاطة بالطفولة األنشطة ك

  .والطفولة المبكرة وكبار السن

  
  
  أ.د320
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أ.د 1840
 
  

المؤشر 
  : 2.1.2.1عدد
أسرة ذات  175

وضعیات 
خصوصیة تم 

تمكینھا اقتصادیا 
 سنویا

 الدعم االقتصادي لألسر ذات الوضعیات الخصوصیة: -1
أسر قادرین على العمل في إختصاصات متعددة  تدریب ورسكلة أفراد  - 

 وفقا لقدراتھم ورغبتھم واستعدادھم،
 تكوینھم في كیفیة تسییر مؤسسة صغرى، - 

مساعدتھم على بعث مشاریع فالحیة أو تجاریة وفي مجال الصناعات  - 
 التقلیدیة.

  مرافقتھم إثر بعث مشاریعھن ومتابعتھن. - 

  أد 750
  

  :2.2.1الھدف 
  
ك األسرة تعزیز تماس

  وحمایتھا

  :1.2.2.1المؤشر
ألف أسرة  25

منتفعة بدورات 
توعیة وتثقیف 

 وتأھیل سنویا

 توعیة وتحسیس: – 1
حملة تحسیسیة وتوعویة بمختلف والیات الجمھوریة لفائدة  350تنظیم   - 

  مختلف أفراد األسر للتوعیة بالقوانین التي تم تنقیحھا أو وضعھا.
الحیاة ف جھویة حول أھمیة التوفیق بین حصة توعیة وتثقی 24تنظیم  - 

باعتماد  مقاربة المساواة  بین الجنسین بأماكن المھنیة والحیاة األسریة 
  العمل وبالمنزل.

حملة تحسیسیة حول دعم الحوار داخل االسرة ومع محیطھا  350تنظیم  - 
  الخارجي.

داخل إنتاج ونشر دعائم اتصالیة ( مطویات معلقات......( لدعم الحوار  - 
  األسرة.

  التربیة الوالدیة: – 2
 عن كل والیة 02مكون في مجال التربیة الوالدیة بمعدل  48تكوین 

  
 دورة تدریبیة لفائدة األولیاء في مجال التربیة الوالدیة 350تنظیم 
 دورة تدریبیة في الثقافة الرقمیة(دورتین عن كل والیة) 24تنظیم 

  الللتقلیص من الفجوة الرقمیة بین األجی
  بكل والیة) 3تركیز نوادي لألسرة بالمدارس واالعدادیات والمعاھد (  - 

  إعداد الشباب للحیاة الزوجیة: – 3
شاب وشابة لتأھیلھم للحیاة الزوجیة  7000دورة تدریبیة لفائدة  350تنظیم 

  شاب عن كل والیة 20واألسریة بمعدل 
ھیل الشباب للحیاة إنتاج ونشر دعائم اتصالیة ( مطویات معلقات......) لتأ

 األسریة 
 

  الوساطة العائلیة : - 4
ورشات تدریبیھ (شمال ، وسط، جنوب) لفائدة العاملین في   3تنظیم   - 

  المجال األسري،حول تنمیة المھارات التفاعلیة  في حل الخالفات األسریة
  یوم إعالمي  حول الوساطة  العائلیة    
  . إعداد دلیل إجرائي للوساطة العائلیة - 

  إحداث وحدات محلیة  لحل الخالفات األسریة - 
 التربیة المالیة: –

  دورة تدریبیة حول التصرف الرشید في میزانیة األسرة 350تنظیم 

  
  أ.د 100
  
  
  أد 100
  
  أد 100
  

  أد 10 
  
  
  
  
  أد 100
  
  
  
  أد 100
  
  
  
  أد 100
  
  
  أد 30

  
  
  
  أد 100
  
  
  
  أد 100
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  : 2.2.2.1المؤشر
 ذات أسرة 500

 وضعیة
 تم صیةخصو 

 ومرافقتها تمكینها
 قدراتها ودعم
 سنویا

 

خیمة توعویة حول الوقایة من السلوكیات السلبیة (العنف  350تنظیم  - 
األسري، اإلرھاب االنتحار المخدرات، الجریمة، الھجرة السریة، االتجار 

  .البشر)
  دورة دورة تكوینیة لتنمیة قدرات المتدخلین في الشأن األسري. 24تنظیم 

 ة المھاجرة:األسر
حمالت توعیة خالل فصل الصیف لفائدة األسر المھاجرة حول  2تنظیم 

التنشئة االجتماعیة ألبنائھم واألسالیب الكفیلة بوقایتھم من االنزالق نحو 
 االنحراف واألفكار المتطرفة

دورات تحسیسیة لتشجیع المھاجرین على االستثمار  وبعث  4تنظیم 
 المشاریع بأرض الوطن

خدمات المرافقة واإلحاطة االجتماعیة والنفسیة بأبناء األسر تقدیم 
  المھاجرة المتبقیة بأرض الوطن

  اإلحاطة بأمھات االطفال ذوي اضطرابات التعلم
  

  
  أد 100
  
  
  أد 100
  
  
  
  
  أ.د 231
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

  : المرأة و األسرة1البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

2.37-868 932 9المجموع -345 000 14 577 000

4 483 8683 291 0003 286 000-0.15

5 449 00011 286 00010 946 000-3.01 -340 000

-5 000

   د  وتتوزع كما یلي14232000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج المرأة و األسرة  : 
بحساب الدینار

14 232 000

000 825 00012 006 00010 819 2المرأة
000 407 0001 000940 467األسرة

3 286 00010 946 000 000 232 14الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

  : المرأة و األسرة1البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

0.15-868 483 4المجموع -5 000 3 291 000

2 105 7432 098 0001 933 000-7.86

325 879370 000365 000

2 052 246823 000988 00020.05

-1.35

165 000

-5 000

-165 000

.  وتتوزع كما یلي2018د  سنة 3291000 مقابل 2019 د  سنة 3286000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج المرأة و األسرة في حدود   

بحساب الدینار

3 286 000

000 819 0002 000345 709 1المرأة 765 000
000 000467 00020 224األسرة 223 000

1 933 000365 000 000 286 3الجملـة العـامة : 988 000



طبیعة النفقة

د1000بحساب 

تقدیرات
الفـارق النسبة % 2019

ق م
2018

 الموارد الذاتیة للبرنامج حسب طبیعة النفقة

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن 22 الباب:

40نظـام أمـد

المرأة و األسرة1 البرنامج :

التأجیر العمومي

5055510وسائل المصالح

التدخل العمومي

50555المجموع



التأجیر العمومي المجموع وسائل المصالحالبرنامج الفرعي

د1000بحساب 
المرأة و األسرة 1  البرنامج :

 الموارد الذاتیة حسب البرامج الفرعیة

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن 22 الباب:

41 نظـام أمـد

التدخل العمومي

5555المرأة

5555 المجموع : 
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  لبرنامج المرأة واألسرة تحلیل نفقات التصرف

  
  : العمومي الـتأجیر نفقات* 

 

أد منھا  1933بـ  األسرةو  المرأةبالنسبة لبرنامج  2019لسنة  التأجیرحددت نفقات 

یدیف) (الكرلة المحاسبة العمومیة خاضعة لمجالغیر للمؤسسات  التأجیرد بعنوان منحة أ 1282

یرجع ھذا التخفیض و  - %8نسبة یمثل د أ 165بتخفیض قدره  أي 2018د سنة أ 2098مقابل 

منحة  إسنادترشید  علىعالوة  ھمتعویضعدم و لألعوانعلى التقاعد  اإلحالةالتقید ببرنامج  إلى

المرخص فیھم  األعوانحیث بلغ عدد  .وربطھا فعلیا باألداء اإلضافیةوساعات العمل  اإلنتاج

 الجھویة مندوبیاتبال األسرةو المرأة مصالح) و25( المركزیة اإلدارةعونا موزعیین بین  122

  ).57( المؤسساتو) 40(
  

 : المصالح وسائل نفقات* 
  د أ 370مقابل  2019د لسنة أ 365بـ المصالح  لنفقات وسائل حدد المبلغ الجملي

سیاسة ضمن  ج ھذا االنخفاضو یندر %1,35-نسبة أد یمثل  5بتخفیض قدره  أي 2018سنة 

وذلك رغم تسجیل ارتفاع  نسبي في نفقات التسییر بالنسبة للكریدیف الضغط على میزانیة التسییر 

  .مكینھ من خالص متخلداتھ تجاه المزودین العمومیین تل
  

  : العمومي التدخل نفقات* 
 يأ  2018د سنة أ 823أد مقابل  988إذ بلغت مبلغ نفقات التدخل ارتفاعا شھدت 

التمكن من استغالل مؤسسات جاھزة وذلك قصد  %20,05نسبة تمثل  أد 165بزیادة قدرھا 

مختصة  جمعیاتمع شراكة وتعذر فتحھا لعدم توفر االنتدابات لذا تم االتجاه إلى إمضاء اتفاقیات  

مشروع  أفضلبحث علمي نسائي و أفضلد لفائدة ـتسنجوائـز تشجیعیـة  داثـإحة إلى ـباإلضاف

س ـم انخراط تونالیالص معـخو لـوالرج المرأةن ـق المساواة وتكافؤ الفرص بیـتحقی ارـإطفي 

  .منظمات الدولیةفي ال
  

 المرأةلفائدة برنامج  2019وتبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لمیزانیة التنمیة بعنوان سنة 

أي بانخفاض قدره  2018م د بقانون المالیـة  لسنـة  11.286م د مقابـل  10.946، األسرةو

  : لتغطیة النفقات التالیة االعتمادات ھذهوستوظف   -%3.13 یمثل نسبةم د .0 340
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الفارق قانون المالیة إنجازات
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تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

2018 أد  سنة 11 286 أد   مقابل  10 946   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج المرأة و األسرة  لسنـة  

2 0172 0182 019

22

 د1000بحساب 

 الباب:

المرأة و األسرة 1: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

5 209

240

10 896

390

10 582

364

5 209

240

10 896

390

10 582

364

946 28610 44911 5المجموع

-314

-314

-26

-26

-340

2.882-

2.882-

6.667-

6.667-

3.013-

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

1 006 64236410 9:البرنامج  الفرعي المرأة

2 940940:البرنامج  الفرعي األسرة

946 58236410 10الجملة العامة

10 946 11 286 
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تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

22  الباب:

 د1000بحساب 

: المرأة و األسرة1البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

946 28610 72511 44911 5055 3المجموع 16 114

-11 375

15 490

170

104

4 389-340

-3 992

3 678

-130

104

3 4905 20911 61510 89615 73010 5824 115-314

15110390384364274-26

240

15 490

280

104

6 904

3 678

104

260

3 490

15

5 209

240

240

11 615

110

10 896

390
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  لبرنامج المرأة واألسرة تحلیل نفقات التنمیة
  

لمرأة لفائدة برنامج ا 2019تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة لمیزانیة التنمیة بعنوان سنة 
  م د یمثل 0.340أي بانخفاض قدره  2018م د سنة  11.286م د مقابل  10.946واألسرة 

  وستوظف ھذه اإلعتمادات لتغطیة النفقات التالیة : % - 3.13نسبة 
  

اب بتكوین النساء ومرافقتھن لبعث مقاومة االرھنجاز على برنامج مواصلة المشاریع بصدد اإل -

  باعتمادات دفع تقدر ولویة أبالوالیات المصنفة ذات ر متناھیة الصغمشاریع صغرى و

  .م د 2.065بـ 

  المبادرة االقتصادیة النسائیة واقتراح اعتمادات دفع  لدفعمواصلة الخطة الوطنیة  -

 .د م 2.984قدرھا 

للتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء في الوسط الریفي باعتمادات نیة مواصلة الخطة الوط -

 .م د 1.464بـ دفع تقدر 

 د أ 55بـ القیام بدراسة حول كلفة العنف باعتمادات دفع تقدر  -

 دأ 174بـ قدرت تھیئة وتجھیز مراكز الفتاة الریفیة واقطاب االشعاع باعتمادات دفع  -

 دأ 930بـ دفع تقدر سرة باعتمادات لنھوض باألمواصلة الخطة الوطنیة ل -

 دأ 340 عیات الخصوصیة باعتمادات دفعالوضذات  باألسرمواصلة برنامج النھوض  -

 دأ 200تقدر المھاجرة باعتمادات دفع  باألسر اإلحاطةمواصلة  -

  دأ 596باعتمادات دفع تقدر ة واالسرة أمیة االجتماعیة للمرمواصلة برنامج التن -
  

  وكذلك للشروع في إنجاز مشاریع جدیدة أھمھا ما یلي :

  التكلفـة
 م د 7,000        ة االقتصادیةالخطة الوطنیة لدفع المبادر -
 الخطة الوطنیة للتمكین االجتماعي واالقتصادي -

 م د 3,000                للمرأة بالریف
 م د 1,000          الخطة الوطنیة للنھوض باألسرة -
 م د 0,700            التنمیة االجتماعیة للمرأة -
 م د 1,840        دراسة إحداث فضاءات مندمجة لألسرة -
 م د 0,500    مأسسة النوع االجتماعيخطة العمل الوطنیة إلدماج و -
   خطة العمل الوطنیة لتنفیذ قرار مجلس األمن الدولي -

  م د 0,600          حول المرأة والسالم واألمن 1325



 

 

 

الطفـولــةج ـبرنام  
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  2 البرنامج
  
  
  

 تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ھیكلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطفولة

 

  1البرنامج الفرعي 

 حمایة االطفال و ضمان حقوقھم

  2البرنامج 

 الطفولة

:المتدخلون  

الطفولة لحمایة العام مندوبال  

 قالتوثی و للدراسات الوطني المرصد
  الطفل حول

ةالطفول و للشباب المندمجة المراكز  

 مصالح( الجھویة المندوبیات
) الطفولة  

:المتدخلون  

االطفال نوادي  

 الجھویة المراكز و  الوطني المركز
للطفل الموجھة  لإلعالمیة  

تبالحماما الترفیھ و االصطیاف مركز  

 الجمعیات

  2البرنامج الفرعي

جي التربوي و البیداغو التنشیط
الترفیھو  

  3البرنامج الفرعي

 التجدید البیداغوجي و تنمیة
 الكفاءات

:المتدخلون  

المعھد العالي  إلطارات الطفولة 
 درمش

لتكوین المكونین  الوطني مركزال  

ةمصالح التفقد بالمندوبیات الجھوی  

 الجمعیات
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  :  وإستراتیجیتھ البرنامج أداء 1- 2

  
الطفولة المكانة التي تستحقھا في التوجھات التنمویة للدولة لتحقیق التقدم  الءیإل سعیا

رساء اآللیات الكفیلة بضمان نماء الطفل ورفاھھ برنامج الطفولة إلى إ یھدفوالرفاه اإلجتماعي، 

وتربیتھ تربیة شاملة ومتوازنة تتماشى مع متطلبات المجتمع الحالي وذلك في إطار خطط عمل 

  وقائیة وحمائیة واضحة یتآزر فیھا جمیع المتدخلین ویكون الطفل والعائلة فیھا محورا وشریكا.
  

  :لعل من أھمھا  ركیز جملة من التوجھاتمختلف عناصره على تب برنامج الطفولة یعملو
 

 ،والفئات الھشةاالرتقاء بمستوى خدمات الحمایة والرعایة الموجھة لألطفال فاقدي السند  -

 وقایة األطفال من أسباب التھدید والمخاطر االجتماعیة،

 ،المساھمة في تنفیذ برامج وسیاسة الّدولة في مجال الّنھوض بقطاع الّطفولة -

 ،بھاة في نشر ثقافة حقوق الّطفل والتعریف المساھم -

 ،المساھمة في الوقایة من مظاھر التھدید المستجدة التي یمكن أن یتعّرض لھا األطفال -

 تطویر البرامج االجتماعیة الموجّھة لألطفال وفق آلیة العمل الشبكي، -

 ،تطویر عمل المؤسسات المختّصة في مجال الّطفولة -

  .وتوسیع مداه ودائرة إشعاعھ دفع العمل الّشبكي -
  

  : في 2016/2020وتتمثل توجھات المخطط التنموي 

  وضع منظومة متكاملة لحمایة الطفولة، -

  تمكین كل طفل من العیش داخل أسرة طبیعیة أو بدیلة، -

ذات  ریاض أطفالبحقھم في االلتحاق بسنوات)  5- 3الطفولة المبكرة ( تمتیع األطفال في -

 ،جودة

  الترفیھ لألطفال ووقایتھم من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.إتاحة  -
  

) تماشیا مع 2020- 2016ویتم العمل حالیا على إعداد برامج تنفیذیة لكل توجھ استراتیجي (

  فترة مخطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لتوفیر كافة الظروف الموضوعیة إلنجاحھا.
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خطط العمل ھو التمییز االیجابي للجھات  ووجب التنصیص على أن من مرتكزات

والفئات الھشة والمحرومة تحقیقا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بین األطفال سعیا إلى الحد من 

  التفاوت الجھوي في مختلف مؤشرات التنمیة االجتماعیة.

  

  أھداف البرنامج وتطور مؤشرات قیس األداء  -2 - 2
  

مؤشرات قیس أداء   األهداف
  إنجاز الوحدة الهدف 

2017  
  ق م

2018  
تقدیرات 
2019 

القیمة 
  المستهدفة
2020 

: حمایة 2.1 الهدف:
االطفال االطفال و 

  ضمان حقوقهم

: نسبة 1.2..2المؤشر
األطفال المنتفعین ببرنامج 

  اإلیداع بالعائلة
%  62.6  65  70  83  

: یتمتع 2.2الهدف:
األطفال في إطار تكافؤ 

الفرص بحقهم في 
ربوي التنشیط الت

االجتماعي المتنوع ذي 
  الجودة

: نسبة 1. 2.2المؤشر.
إلتحاق األطفال بمؤسسات 

  70  50  44  39  %  الطفولة المبكرة

نسبة  :2.2..2المؤشر
األطفال المنتفعین بخدمات 
التنشیط في المؤسسات 

  العمومیة والخاصة

%  40  42  44  48  

: تطویر 3.2الهدف: 
الكفاءة المهنیة لدى 

في  مختلف الفاعلین
  مؤسسات الطفولة

  1. 3.2المؤشر 
معدل ساعات التكوین لكل 

  15  10  8  3  ساعة/سنة/إطار  إطار في السنة
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  البرنامج أنشطة 3- 2
  
  

  اإلعتمادات التقدیریة األنشطة  المؤشرات  األهداف
 (أد)

: ینتفع األطفال 2.1 الهدف:
بالحمایة ویتمتعون بكامل 

  حقوقهم

طفال : نسبة األ1.1.2المؤشر
المنتفعین ببرنامج اإلیداع 

 بالعائلة

طفال من برنامج اإلیداع  590تمكین
 العائلي.

  

  بمیزانیات المراكز المندمجة.م د   1.062
  
 

  
: یتمتع األطفال في 2.2الهدف:

إطار تكافؤ الفرص بحقهم في 
التنشیط التربوي االجتماعي 

  المتنوع ذي الجودة

: نسبة إلتحاق 2.1 .2المؤشر
ل بمؤسسات الطفولة األطفا
  المبكرة

طفل من أطفال  8700إدراج حوالي 
 العائالت المعوزة بریاض األطفال.

 تهیئة فضاءات الطفولة المبكرة
دراسة تقییم مستوى الخدمات بریاض 

  األطفال

 تعهدا 2000
  
  دفعا 1500
  دفعا 46

نسبة األطفال  :2.2 .2المؤشر
المنتفعین بخدمات التنشیط في 

 مومیة والخاصةالمؤسسات الع

 إحداث نوادي األطفال.
 صیانة نوادي األطفال 

 صیانة مركبات الطفولة.
 صیانة نوادي اإلعالمیة

 صیانة المراكز المندمجة للشباب والطفولة
 تجهیز مركز اإلعالمیة

 تجهیز المراكز المندمجة
 توسعة مركز اصطیاف الحمامات

إتمام بناء مركز اصطیاف األطفال 
 بجرجیس
  سسات الطفولةتجهیز مؤ 

 تعهدا 500
 تعهدا 1000
 تعهدا 1000
 تعهدا 709
 تعهدا 3000
 تعهدا 200
 تعهدا 500
 تعهدا 613

 دفعا 1000
  
 أد 1500

  
: تطویر الكفاءة 3.2الهدف: 

المهنیة لدى مختلف الفاعلین 
  في مؤسسات الطفولة

: معدل ساعات 1.3.2المؤشر 
  التكوین لكل إطار في السنة

 ملتقیات للتكوین
 كوین المتفقدینت

التكوین الجهوي المدرج بمیزانیات 
  المندوبیات

51 
15 
240  
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

  : الطفولة2البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

50416.78 836 101المجموع 16 892 000 100 696 000

90 786 50485 572 000102 284 00019.53

11 050 00015 124 00015 304 0001.19 180 000

16 712 000

   د  وتتوزع كما یلي117588000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الطفولة  : 
بحساب الدینار

117 588 000

000 141 000110 336 0008 805 101حمایة األطفال و ضمان حقوقهم
000 029 0007 818 0006 211التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه
000 000418 000150 268التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات

102 284 00015 304 000 000 588 117الجملـة العـامة :
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  تحلیل نفقات برنامج الطفولة
  
  

  

 ینب التوزیع نفس علىحافظ  الطفولة رنامجب میزانیة تبویب جدیر بالمالحظة أنّ وال

   نفقات تمثل إذ 2019و 2018و 2017وذلك على مدى سنوات  والثاني األول العنوانین

  % 80.0مقابل  الطفولة لبرنامج المخصصة االعتمادات إجمالي من % 87 األول العنوان

  .2018سنة 

  

   2018 بسنة مقارنة % 16.77 بنسبة الطفولة برنامج میزانیةل اتطور كما نالحظ

 سجلت بینما %19.53 بـ تقدر بنسبة تصرفال نفقات في ملحوظة بصفة االرتفاع ھذا برز وقد

  .% 1.19 بـ قدر ئیالض ارتفاعا التنمیة نفقات
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

  : الطفولة2البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

50419.53 786 90المجموع 16 712 000 85 572 000

86 914 01581 751 00097 815 00019.65

2 109 1582 200 0002 269 000

1 763 3311 621 0002 200 00035.72

3.14

579 000

69 000

16 064 000

.  وتتوزع كما یلي2018د  سنة 85572000 مقابل 2019 د  سنة 102284000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الطفولة في حدود   

بحساب الدینار

102 284 000

000 805 000101 915 0001 718 97حمایة األطفال و ضمان حقوقهم 2 172 000
000 000211 195التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه 16 000
000 000268 000159 97التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 12 000

97 815 0002 269 000 000 284 102الجملـة العـامة : 2 200 000



طبیعة النفقة

د1000بحساب 

تقدیرات
الفـارق النسبة % 2019

ق م
2018

 الموارد الذاتیة للبرنامج حسب طبیعة النفقة

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن 22 الباب:

53نظـام أمـد

الطفولة2 البرنامج :

التأجیر العمومي

9-25-265240وسائل المصالح

2121التدخل العمومي

4-265261المجموع



التأجیر العمومي المجموع وسائل المصالحالبرنامج الفرعي

د1000بحساب 
الطفولة 2  البرنامج :

 الموارد الذاتیة حسب البرامج الفرعیة

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن 22 الباب:

54 نظـام أمـد

التدخل العمومي

66حمایة األطفال و ضمان حقوقھم

20317220التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ

31435التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات

24021261 المجموع : 
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 الطفولةلبرنامج  التصرف نفقاتتحلیل 

  
  : العمومي الـتأجیر نفقات - 1

  
 منھا أد 102284 بـ الطفولة لبرنامج بالنسبة 2019 لسنة التصرف نفقات حددت

  ة ـك نسبـة بذلـمحقق 2018 ةـسن دأ 81751 لـمقاب رـالتأجی ةـمنح وانـبعن دأ 97815

ستثنائیة الترقیة اال كلفةو االنعكاس المالي للزیادة في األجور إلى ذلك یرجع و % 19.65بلغـت 

  .إطار بیداغوجي 2044لـ 
  

إطار  600 ترقیة خصصت لتغطیة تكلفة أد 227 بـ كلفتھا فحددت الجدیدة التدابیر أما

  .بیداغوجي
  
  :  المصالح وسائل نفقات - 2
 

 دأ 2200 مقابل 2019 لسنة دأ 2269بـ  المصالح وسائل لنفقات الجملي المبلغ حدد

 االعتمادات خصصت وقد %3.14 نسبة تمثل دأ 69 قدره قدرھا بزیادة يأ 2018 سنة

 كلفة تغطیةمن أساسا لتمكینھا  والطفولة للشباب المندمجة المراكز لفائدة دأ 69 قدرھاو اإلضافیة

  . طفالاأل من الدولة مكفولي لفائدة التغذیة نفقات في الزیادة
  
  : العمومي التدخل نفقات -  3
 

 إذ بلغت 2018مقارنة بسنة  ارتفاعا 2019المرسمة بعنوان سنة  التدخل نفقات شھدت

وستمكن اإلعتمادات  %35,72 نسبة تمثل دأ 579 قدرھا بزیادة يأ دأ 1621 مقابل دأ 2200

 والبیداغوجي والتربوي االجتماعي التكفل خدمات جودة برنامجاإلضافیة المقترحة من تأمین 

 اإلیداعو الدراسة وتكالیف الیومیة واللوازم ءاالكتسا كلفة تحیین یشمل والذي الطفولة بمؤسسات

  .العائلي
  

 لتغطیة دأ 460 قدره  الجمعیات لفائدة العمومي التمویل منحة في ترفیع تسجیل تم كما

 تشجیعیة جوائز حداثإو الجمعیات مع الشراكة اتفاقیات طریق عن المنجزة المشاریع كلفة

  .یجابیةاإل بوةاأل لبرنامج
 

  .من األطفال المھددین بالنسبة لمكفولي الدولة العید بلباس التكفل إلى إضافة ھذا



البیـان

نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

الفارق قانون المالیة إنجازات

56

تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

2018 أد  سنة 15 124 أد   مقابل  15 304   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج الطفولة  لسنـة  

2 0172 0182 019

22

 د1000بحساب 

 الباب:

الطفولة 2: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

11 05015 12415 304

11 05015 12415 304

304 12415 05015 11المجموع

180

180

180

1.190

1.190

1.190

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

1 336 3368 8:البرنامج  الفرعي حمایة األطفال و ضمان حقوقھم

2 818 8186 6:البرنامج  الفرعي التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ

3 150150:البرنامج  الفرعي التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات

304 30415 15الجملة العامة

15 304 15 124 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

تطورات اإلعتمادات قانون المالیة إنجازات

57

تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

22  الباب:

 د1000بحساب 

: الطفولة2البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

304 12415 48015 0509 04311 17المجموع 14 092

-9 480

14 092

4 612180

-4 130

4 310

17 04311 0509 48015 12414 09215 3044 612180

14 092

10 994

4 310

17 04311 0509 48015 124
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 لبرنامج الطفولة التنمیة نفقاتتحلیل 
  
  

د بقانون  أ15.124مقابل  2019بعنوان سنة د  أ 15.304بلغت اعتمـادات الدفع 

ھذه . وستوظف % 1.19 تمثل نسبةد  م 0.180أي بزیادة قدرھا  2018المالیـة لسنة 

  والتـي خصص لھـا إعتمـاد ة ـة التالیـع المتواصلـالمشاری اتـلتغطیة نفقأساسـا  اداتـعتماال

  : دأ 10994قدره 
  

 دأ 7848مواصلة بناء وتھیئة مراكز الطفولة باعتمادات دفع قدرھا  -

 دأ 1500قدرھا دفع باعتمادات  اإلرھاب مقاومة مواصلة برنامج -

بناء العائالت المعوزة لاللتحاق ھوض بالطفولة المبكرة والتكفل بأمواصلة البرنامج الوطني للن -

  دأ 500قدرھا  طفولة المبكرة باعتماداتبفضاءات ال

  دأ 1000مواصلة تجھیز مؤسسات الطفولة باعتمادات دفع تقدر  -
  

    والشروع بالخصوص في إنجاز المشاریع الجدیدة التالیة :

 
  كلفـة الت

 م د 2,000          برنامج النھوض بالطفولة المبكرة -

 م د 3,000        مركز مندمج للشباب والطفولة 11تھیئة  -

 م د 1,000          مركب شباب وطفولة 24تھیئة  -

 م د 1,000            نادي أطفال 26تھیئة  -

 م د 2,200            تجھیز مؤسسات الطفولة -

  م د 0,500          إعادة بناء نادي السعیدان بقبلي -

 م د 2,000    تركیز األلواح الشمسیة لتولید الطاقة بمؤسسات الطفولة -

 م د 0,613    تھیئة وتوسعة مركز اصطیاف وترفیھ الطفل بالحمامات -

 م د 1,070    المعھد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش تھیئة وتجھیز -

  م د 0,709        مركز إعالمیة موجھة للطفل 11 تھیئة -

  
  



 

 
 

المسنیــنج ــبرنام  
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  3لبرنامج ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ھیكلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 ن�نبرنامج املس

  1البرنامج الفرعي

   الخدمات الرعائیة للمسنین

  2البرنامج الفرعي

 إدماج كبار السن في الحیاة العامة

 المتدخلون

للمسنین الجھویة المصالح  

ياالتحاد التونسي للتضامن االجتماع  

 الجمعیات

 

 المتدخلون

الجمعیات   
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  البرنامج أداء
  
  ھإستراتیجیتو البرنامج تقدیم 1-2
  

ینتفع كبار السن في تونس بحمایة قانونیة عبر العدید من التشریعات ذات الصبغة 

رة ـل األسـم األساسیة داخـان حقوقھـس إلى ضماـدف باألسـة التي تھـالمشتركة أو الخصوصی

  : المجتمع نخص بالذكر منھا يوف
  

ا ـن ببالدنـیـة المسنـایـال حمـي مجـا فـمّ ـا مھـدثـر حـذي یعتبـلن اـة المسنیـون حمایـانـق -

  مع ما صحبتھ من أوامر وقرارات تطبیقیة.
 

نون حیث تم إحداث مشروع على مراجعة ھذا القا 2017الوزارة منذ بدایة سنة  وعملت

 مجلة حمایة كبار السن التي تھدف إلى تعزیز حقوق كبار السن وإثراء مكاسبھم ودعم رفاھھم.

 مجلة األحوال الشخصیة. -

  قوانین الضمان االجتماعي. -
 

  وتتكون منظومة رعایة كبار السن في تونس من آلیات تنفیذیة متعددة تنتمي أساسا 

  قطاع الجمعیاتي التطوعي.أما بخصوص الھیاكل الحكومیة العاملة إلى القطاع العمومي وال

  :  في المجال نذكر
  

  السن بمختلف ھیاكلھا المركزیة و الجھویة. وكبار الطفولةو  األسرةو  المرأةوزارة  -

وزارة الشؤون االجتماعیة بمختلف ھیاكلھا المركزیة والجھویة والتي تقدم المساعدات المادیة  -

سنین المعوزین إلى جانب الخدمات الصحیة واالجتماعیة التي تقدمھا صنادیق الضمان القارة للم

 االجتماعي للمضمونین المتقاعدین.

، 1995وزارة الصحة العمومیة التي عملت على تركیز برنامج وطني لصحة المسنین سنة  -

راج مادة طب یھدف إلى تھیئة الظروف المالئمة لتمكینھم من الرعایة الصحیة الضروریة وإد

 .1994الشیخوخة ضمن برامج التدریس بكلیات الطب وبالمدارس العلیا للصحة العمومیة 
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 داء األأهداف البرنامج وتطور مؤشرات  2-2
  

  2020  2019  2018  2017  الوحدة  المؤشرات  االهداف  البرنامج الفرعي

  :1البرنامج الفرعي 
الخدمات الرعائیة  

  للمسنین

 -1-1-3الهدف 
فع من جودة الر 

الخدمات االجتماعیة 
  والصحیة:

  

:  1.1.1.3المؤشر 
عدد  الزیارات للمسنین  

  كمي  المنتفعین بالخدمات.
زیارة للمسن 
الواحد في 

  الشهر.

تحقیق 
زیارتین 
 للمسن

الواحد في 
  الشهر.

تحقیق زیارتین للمسن 
  الواحد في الشهر.

 03تحقیق  -
زیارات للمسن 
الواحد في 

  الشهر.
  

: 2-1-1-3شر المؤ 
عدد المسنین المكفولین 

  125  116  100  90  كمي  لدى أسر حاضنة:

 -2-1-3الهدف 
تحسین ظروف العیش 

  بمؤسسات الرعایة

نسبة  1.2.1.3المؤشر 
    55.7  49.7  56.6  %  التغطیة المباشرة

نسبة  2.2.1.3المؤشر 
    15.3  14.5  12.5  %  التغطیة غیر المباشرة

: 2البرنامج الفرعي 
اج كبار السن في إدم

  الحیاة العامة:
  

 - 1-2-3لهدف 
توظیف واستثمار 

كفاءات وخبرات كبار 
  السن
  

:  1.1.2.3المؤشر 
عدد الكفاءات الموظفة 

  والمنخرطة بالسجل
  130  120  0  0  كمي

عدد   2.1.2.3المؤشر
المشاریع المنجزة في 
  إطار دعم القدرات 

  1  1  0  برنامج جدید  كمي

  - 2-2-3لهدف   
  قافة كبار السننشر ث

  :1-2-2-3المؤشر 
عدد البرامج والملتقیات 
التوعویة حول تحصین 

حقوق كبار السن. 
(الخطة االتصالیة 
ومجلة حمایة كبار 

  السن).

  10  05  برنامج جدید  كمي

  
  
  



62 
 

  
  : أنشطة البرنامج -  2-3

  

  االعتمادات  األنشطة والتدخالت  2019تقدیرات  المؤشرات  األهداف
  

  : 1.1.3 الهدف
لرفع من جودة الخدمات ا

االجتماعیة والصحیة 
  لكبار السن

  1.1.1.3المؤشر 
دوریة الزیارات للمسنین 

  الفاقدین لالستقاللیة

تحقیق زیارتین 
للمسن الواحد في 

  الشهر.
  

دعم اإلمكانیات وتطویر وسائل عمل الفرق المتنقلة 
  والمتابعة المیدانیة ألنشطتها لمزید تصویب تدخالتها. 

تین تكوینیتین لفائدة العاملین في الفرق تنظیم دور 
  المتنقلة.

إبرام اتفاقیات شراكة مع الجمعیات العاملة في 
  المجال.

تعاقد الجمعیات مع مختصین في المجاالت المذكورة  
  سواق). - أعوان إحاطة حیاتیة-(أطباء

تغطیة كافة الفرق الجهویة والمحلیة بأعوان إحاطة 
 حیاتیة وسائق وطبیب.

نح للجمعیات المستكملة الوثائق الخاصة إسناد م
  بالتمویل العمومي.

  
  
  
  أد 500

  2.1.1.3المؤشر 
عدد المسنین المكفولین 

  لدى عائالت حاضنة
116  

تنظیم عملیات تحسیس الستقطاب عائالت راغبة في 
 الكفالة.

 زیارات متابعة.
 إسناد منح للعائالت الكافلة.

االعوان المكلفین  تنظیم ملتقیات ودورات تكوینیة لفائدة
  بملف المسنین على المستوى الجهوي.

  
  أد 279

 2.1.3الهدف 
تحسین ظروف العیش 

بمؤسسات رعایة 
  المسنین

   1.2.1.3المؤشر
التغطیة  نسبةبلوغ 

  المباشرة
49.74 %  

46.3 % 

خالص أجور اإلطارات واألعوان العاملین بمؤسسات 
 الرعایة.

مة لتقدیم انتداب أعوان في االختصاصات الالز  -
  أفضل الخدمات.

  التأجیر:
 م د10.124

9.40 %  
دعم أبواب التغذیة والنظافة والرعایة الصحیة  -

  والطاقة والترفیه...
  التسییر:

  م د 2.060
   2.2.1.3 المؤشر

 نسبةالترفیع في  -
  التغطیة غیر المباشرة

(تحسین البنیة  -
األساسیة لمراكز رعایة 

المسنین وتدعیمها 
  ت ووسائل نقل).بتجهیزا

  
  
  
  
  
  

  
  

15.2  
%  

 المشاریع المتواصلة:
 تهیئة مركز رعایة المسنین بالقصرین

 سوسة تهیئة مركز رعایة المسنین
 تهیئة مركز رعایة المسنین بقرمبالیة

 بالقیروان تهیئة مركز رعایة المسنین
 بسیدي بوزید تهیئة مركز رعایة المسنین

  تهیئة مركز رعایة المسنین بباجة.

  
  
  أد 150
  أد 65

  
  أد 65

  
  أد 250
  
  أد350
  
  أد 650

  م د 1530  :المجموع
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 : المشاریع الجدیدة  
 بالكاف تهیئة مركز رعایة المسنین

 الشبكة الكهربائیة لمركز رعایة المسنین بمنزل بورقیبة.
 إعداد دراسة تهیئة شاملة لمركز رعایة المسنین بمنوبة

 تهیئة مركز رعایة المسنین بجندوبة.
 تهیئة مركز رعایة المسنین بقفصة

تركیز األلواح الشمسیة لمؤسسة المرحوم الصادق 
  ادریس لرعایة المسنین بقمرت:

  
  
  أد 200
  
  أد 100
  
  
  أد 100
  
  
  أد 95

  
  أد 165
  
  
  أد 600

  أد 1260  المجموع:

  أد 150  لسن.إرساء منظومة معلوماتیة لمؤسسات رعایة كبار ا
  

  تجدید تجهیزات المراكز
  

  أد 500
  

  أد 3340  المجموع العام:
  : 1.2.3الهدف 

توظیف واستثمار كفاءات 
  وخبرات كبار السن.

   1.1.2.3 المؤشر
عدد الكفاءات الموظفة  

  والمنخرطة بالسجل

  
100 

 مواصلة العمل على
توظیف الكفاءات المنخرطة من كبار السن  بوضعهم 

 ذمة الجمعیات والمؤسسات العمومیة والخاصة.على 

  
0  

  2.1.2.3المؤشر
عدد المشاریع المنجزة 
  في إطار دعم القدرات

  
06  

إعالن دعوة للترشح النتقاء الجمعیات الراغبة في 
 إحداث نوادي نهاریة نموذجیة.

 المرافقة الفنیة.
 ضبط المعاییر المرجعیة للنادي النهاري النموذجي.

 نشاط.ضبط برنامج ال
 زیارات المتابعة الدوریة.

  
  أد 160

: النهوض 2.2.3الهدف 
  بأوضاع المسنین

   1.2.2.3المؤشر
عدد البرامج 

 الخصوصیة الموجهة
  لكبار السن.

إعالن دعوة للترشح الختیار مكتب الدراسات   1
لتشخیص وتقییم واقع الفرق المتنقلة لتقدیم الخدمات 

 یت .االجتماعیة والصحیة لكبار السن بالب
  تحدید المعاییر المرجعیة للدراسة.

  
0  
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

  : المسنین3البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

02111.52 214 14المجموع 1 708 000 14 823 000

11 503 02112 109 00014 477 00019.56

2 711 0002 714 0002 054 000-24.32 -660 000

2 368 000

   د  وتتوزع كما یلي16531000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج المسنین  : 
بحساب الدینار

16 531 000

000 801 00015 004 0002 797 13الخدمات الرعائیة للمسنین
000 000730 00050 680إدماج كبار السن في الحیاة العامة

14 477 0002 054 000 000 531 16الجملـة العـامة :
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  المسنین نفقات برنامجتحلیل 
  

  

  

توزیع االعتمادات على مستوى  تطورا طفیفابالتمعن في میزانیة برنامج المسنین، نالحظ 

 2019ة ـوان سنـة التصرف بعنـت نسبة میزانیـة إذ بلغـات التنمیـرف ونفقـات التصـن نفقـبی

  ویعود ذلك باألساس إلى : 2018بقانون المالیة لسنة  % 81.69مقابل  % 87.57

  
 الترفیع في منحة اإلیداع العائلي للمسنین المعوزین نظرا الرتفاع عدد المتمتعین بھا. -

 ترسیم الزیادة في األجور بالنسبة ألعوان مراكز رعایة المسنین. -

 ن.یالفرق المتنقلة للمسنالزیادة في منحة  -

 

یرجع إلى استكمال بناء  % 24.32في حین شھدت میزانیة التنمیة انخفاضا بنسبة 

  مركز رعایة المسنین بمنزل بورقیبة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



66

نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

  : المسنین3البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

02119.56 503 11المجموع 2 368 000 12 109 000

372 375433 000310 000-28.41

12 84622 00024 000

11 117 80011 654 00014 143 00021.36

9.09

2 489 000

2 000

-123 000

.  وتتوزع كما یلي2018د  سنة 12109000 مقابل 2019 د  سنة 14477000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج المسنین في حدود   

بحساب الدینار

14 477 000

000 797 00013 00024 310الخدمات الرعائیة للمسنین 13 463 000
000 680إدماج كبار السن في الحیاة العامة 680 000

310 00024 000 000 477 14الجملـة العـامة : 14 143 000
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  لبرنامج المسنین التصرفنفقات تحلیل 

 
 

 : العمومي الـتأجیر نفقات  -1
  

 اـمنھ أد 14477 بـ نـالمسنی جـلبرنام ةـبالنسب 2019 ةـلسن رفـالتص اتـقنف حددت

  ل ـأد یمث 123دره ـص قـبتقل 2018 سنةد أ 433 لـمقاب رـالتأجی ةـمنح وانـبعن دأ 310

اإلحالة على التقاعد لعونین دون تعویضھما إضافة إلى نھایة  إلىذلك  ویرجع % - 28.41نسبة 

 وبرنامج القانونیة السن بلوغ قبل التقاعد على اإلحالة ببرنامج التقیدوإلحاق بالنسبة لعون آخر 

 اإلضافیة العمل وساعات اإلنتاج منحة إسناد ترشید على عالوة لألعوان االختیاریة المغادرة

  .باألداء فعلیا وربطھا
  

 : المصالح وسائل نفقات  -2
  

   دأ 22 مقابل 2019 ةـلسن أد 24ـ ب حـالمصال لـوسائ اتـلنفق الجملي المبلغ ددـح

 اإلضافیة االعتمادات خصصت وقد %9.09 نسبةتمثل  دأ 2 قدرھا بزیادة يأ 2018 سنة

  .التظاھرات االستثنائیة والوطنیة المقامة بمناسبة االحتفال بالیوم الوطني لكبار السن لتغطیة
  

  :  العمومي التدخل نفقات  -3
 

   2018مقارنة بسنة  تفاعاار  2019المرسمة بعنوان سنة  التدخل نفقات شھدت

  تمثل  دم  2.489 قدرھا بزیادة أي 2018 سنة دم  11.654 مقابلد م  14.143إذ بلغت 

 للتضامن التونسي االتحاد ألعوان المخولة المنحةبعنوان  دم  1.290 منھا %21.36 نسبة

  خیرة.تأجیر األعوان العاملین بمراكز رعایة المسنین وتسییر ھذه األ بعنوان االجتماعي
 

 دأ 279 إلى 2018 سنة دأ 180 من للمسنین العائلي اإلیداع منحة في ترفیعوال

 البدیلة سرباأل المكفولین المسنین عدد من الرفع كلفة لتغطیة دأ 99 قدرھا بزیادة يأ 2019سنة

المنحة  إضافة إلى الترفیع في مقدار 2019 سنة مكفول 116 الى 2018 سنة مكفول100 من

  د شھریا. 200 د إلى 150من 

  

  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

الفارق قانون المالیة إنجازات

68

تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

2018 أد  سنة 2 714 أد   مقابل  2 054   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج المسنین  لسنـة  

2 0172 0182 019

22

 د1000بحساب 

 الباب:

المسنین 3: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

2 7112 7142 054

2 7112 7142 054

054 7142 7112 2المجموع

-660

-660

-660

24.318-

24.318-

24.318-

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

1 004 0042 2:البرنامج  الفرعي الخدمات الرعائیة للمسنین

2 5050:البرنامج  الفرعي إدماج كبار السن في الحیاة العامة

054 0542 2الجملة العامة

2 054 2 714 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

تطورات اإلعتمادات قانون المالیة إنجازات

69

تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

22  الباب:

 د1000بحساب 

: المسنین3البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

054 7142 2002 7111 0472 1المجموع 2 460

-350

1 610

1 260-660

-1 184

524

1 0472 7111 2002 7142 4602 0541 260-660

850

1 610

1 530

524

1 0472 7111 2002 714



70 
 

  

  لبرنامج المسنین التنمیةنفقات تحلیل 
  

  

اقتراح اعتمادات  2019بعنوان سنة ما بالنسبة لمیزانیة التنمیة لبرنامج المسنین فقد تم أ

  أي بانخفاض 2018لسنـة  م د بقانون المالیـة 2.714مقابل م د  2.054دفع تقدر بـــ 

  یبرر أساسا باستكمال أشغال إعادة بناء وتجھیز مركز رعایة المسنین م د  0.660قدره 

  د م  5.444بمنزل بورقیبة والذي بلغت كلفتھ الجملیة 
  

م د لتغطیة المشاریع  2004بـ المقدرة  2019وستوظف اعتمادات الدفع لسنة 

  : التالیةالمتواصلة 
  

د بكل من باجة أ 1650 اكز رعایة المسنین باعتمادات دفع قدرھاعادة بناء مرإتھیئة و -

 .وقرمبالیةین وسیدي بوزید والقیروان وسوسة والقصر

   أ د 354بـ ة المسنین باعتمادات  تقدر مواصلة تجھیز مراكز رعای -
  

  والشروع في إنجاز المشاریع الجدیدة التالیة :
  التكلفـة

  
 وجندوبة وقفصة تھیئة مراكز رعایة المسنین بمنوبة -

  د م 1,810                وقمرت وباجة

               

 تجھیز مراكز رعایة المسنین بقمرت ومنوبة  -

  م د 0,500                وسوسةوالقصرین 

  مراكز  لمتابعة معلوماتیة منظومة تركیز دراسة -

  م د 0.150                المسنینرعایة 



 

 

ج ــامـبرن  

 القیـادة والمسانـدة
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  : 09 جنامالبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ھیكلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 والمساندة القیادة

  1البرنامج الفرعي

 اإلشراف والمساندة والمتابعة  

  2البرنامج الفرعي

المعلوماتیة األسالیب واألنظمة  

 المتدخلون

الدیوان مصالح  

 للمصالح العامة ارةاالد
 المشتركة

 المندوبیات الجھویة

 ودادیة األعوان

 المتدخلون

المركزیة دارةاإل  

الجھویة المندوبیات  

 مؤسسات الشباب والطفولة
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  البرنامج أداء
  
  
  

  :  واستراتیجیتھتقدیم البرنامج 
  

 المركزیة واإلدارات الخصوصیة للبرامج دعم برنامج ھو والمساندة القیادة برنامج

  : التالیة األھداف یقتحق إلى البرنامج ھذا ویھدف والجھویة
 

 تحسین التصرف في الموارد البشریة  -

 تطویر المنظومة المعلوماتیة -

 وترشید استھالك الطاقة تحسین التصرف في البنایات والتجھیزات -
 

   األداء مؤشرات وتطور البرنامج أھداف
  

  

 البرنامج الفرعي األهداف المؤشرات
  1.1.1.4المؤشر

  تحسین نسبة انجاز مخطط التكوین
  : 2.1.1.4المؤشر

تحسین نسبة إنجاز االنتدابات في السنة المالیة 
  المعنیة

  1.1.4الھدف.
  

تحسین التصرف  في 
 الموارد البشریة

  1البرنامج الفرعي
اإلشراف والمساندة 

 والمتابعة
  1.2.1.4المؤشر

  التخفیض في كلفة استھالك الھاتف
   2.2.1.4المؤشر

  التخفیض في كلفة استھالك الماء
   3.2.1.4رالمؤش

  التخفیض في كلفة استھالك الكھرباء

   2.1.4الھدف:
  

الترشید في استھالك الطاقة 
 (الماء، الكھرباء والھاتف)

  1.2.4.1المؤشر 
  1.2.4.2لألنترنت  نسبة التغطیة بالشبكة الداخلیة

 ربط المندوبیات بالھاتف الرقمي ثم بموزع الوزارة
  1.2.4.1مؤشر ال

  اإلداریة الخصوصیةنسبة تقییس المطبوعات 

  1.2.4الھدف:
  

تطویر البنیة األساسیة 
المعلوماتیة والخدمات عن 

 بعد

  2البرنامج الفرعي
 األسالیب واألنظمة

 المعلوماتیة
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  أھداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج :

 
 : تقدیم أھداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج

 
ج تندرج في إطار التوجھات الوطنیة للرقي تّم ضبطھا لھذا البرنام األھداف التيإن 

  :  على المحاور التالیة وتتركز اإلداریةبجودة الخدمات 

  
  اإلدارةمع المتعاملین مع تحسین العالقة  -

 تعزیز استعمال التكنولوجیات الحدیثة -

مستوى  من خالل مواصلة برمجة دورات تكوینیة علىتعزیز المركزیة التكوین  -

  .ودعم حظوظھم في المناظرات الداخلیة للترقیة لألعوانالمھنیة لقدرات الجھات لتنمیة ا

 تدعیم صیانة البناءات والتجھیزات -
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  األهداف
  

مؤشرات قیس أداء 
  الهدف

  
وحدة 
  القیس

  نجازاتإ
  تقدیرات
  إنجازات

  تقدیرات

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

تحسین التصرف في 
  بشریةالموارد ال

  : 1.1.1.4 المؤشر
از ـــجإنة ـــن نسبــــتحسی

  مخطط التكوین

%  91.7  60  70  80  85  90  100  

  2.1.1.4 المؤشر
از ـــة إنجــن نسبــتحسی

االنتدابات في السنة 
  المالیة المعنیة

% 20 20 40 50 55 60 60 

الترشید في استهالك 
الطاقة (الماء، 
  الكهرباء والهاتف)

  : 1.1.2.4 المؤشر
التخفیض في كلفة 

  استهالك الهاتف

الكلفة 
  بالدینار

75  49  55  13  13  10  9  

  2.1.2.4 المؤشر
التخفیض في كلفة 

  استهالك الماء

الكلفة 
  بالدینار

18 12 18 18 18 17 15 

  : 3.1.2.4 المؤشر
التخفیض في كلفة 
  استهالك الكهرباء

الكلفة 
  بالدینار

109  61  69  12  12  11  10  

ة تطویر البنی
األساسیة  المعلوماتیة 

  والخدمات عن بعد

  : 1.1.3.4 المؤشر
نسبة التغطیة بالشبكة 

  الداخلیة لألنترنات

%  52.2 66.8 71.6 100 100 100 100 

  : 2.1.3.4 المؤشر
ات ـــــدوبیــــط المنـــــرب

بالهاتف الرقمي ثم 
  بموزع الوزارة

% 6.9  10.3  10.3  41  69  100  100  

  : 3.1.3.4 المؤشر
س ــــــیـــــقیـــــة تـــــــبــــــســـــن

المطبوعات اإلداریة 
  الخصوصیة

%      %60    
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  : البرنامج أنشطة 3. 2
  

  المؤشرات  األهداف
تقدیرات
2017  

  االعتمادات  األنشطة

  الهدف: 
الترشید في استهالك 

الطاقة (الماء، الكهرباء 
  والهاتف)

  

  : 1.2.1.4 المؤشر
ة ــــفـــلــفي كض ـــــیـفـالتخ

  استهالك الهاتف

تعیین عون مكلف بالطاقة  -  24895
  لمتابعة نسق االستهالك

إعداد دفتر یومي لمتابعة نسق  -
  استهالك الطاقة

تجدید الشبكة الكهربائیة للحد من  -
  استهالك الكهرباء

إعداد اتفاقیة مع اتصاالت  -
تونس للتخفیض من كلفة استهالك 

  الهاتف
اقبة دوریة لدور المیاه القیام بمر  -

  للحد من تسرب المیاه
مراسلة الموظفین وذلك قصد  -

إعالمهم بضرورة الحد من 
استهالك الطاقة من خالل مدهم 

  بكشوفات االستهالك الخاصة بهم.
  

24895  

  : 2.2.1.4 المؤشر
ة ــــفـــلـــي كــض فــــیـــفــالتخ

  استهالك الماء

19975 19975 

  : 3.2.1.4 المؤشر
ة ـــــفــــلــي كـــفض ــــیـــفــالتخ

  استهالك الكهرباء

27481  27481  

تطویر البنیة األساسیة 
المعلوماتیة والخدمات 

  عن بعد

  : 1.1.3.4المؤشر
ة ـــة بالشبكـیـطـة التغـــــبـسـن

  الداخلیة لألنترنات

 تدقیق السالمة المعلوماتیة. 100%
ربط مؤسسات الطفولة بالشبكة 

 خلیة لألنترنات.الدا
 اقتناء برماجیات إعالمیة.

  اقتناء معدات إعالمیة.

  م د 1.800

  : 2.1.3.4المؤشر
 اتــــیــدوبـط المنـــــة ربـــنسب

الجهویة بالهاتف الرقمي 
  ثم بموزع الوزارة

ضبط الخاصیات الفنیة للشبكة  -  %100
  الداخلیة لألنترنات

  تنظیم استشارة -
  تنفیذ استشارة -

  

یس المطبوعات تقی
  االداریة الخصوصیة

  : 3.1.3.4الهدف 
نسبة تقییس المطبوعات 

  االداریة الخصوصیة
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میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

  : القیادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع نفقات التنمیة صنادیق الخزینةنفقات التصرف

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :كما تتوزع تقدیرات 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادیق الخزینة

نفقات التنمیة

نفقات التصرف

44252.39 857 10المجموع 6 979 000 13 322 000

10 781 44212 446 00018 605 00049.49

76 000876 0001 696 00093.61 820 000

6 159 000

   د  وتتوزع كما یلي20301000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج القیادة و المساندة  : 
بحساب الدینار

20 301 000

000 775 00019 300 0001 475 18اإلشراف و المساندة و المتابعة
000 000526 000396 130األسالیب و األنظمة المعلوماتیة

18 605 0001 696 000 000 301 20الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرعیة

نظـام أمـد

  : وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22البـاب  

  : القیادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
بحساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارقالبیـان قانون المالیة النسبةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

44249.49 781 10المجموع 6 159 000 12 446 000

3 558 9124 306 0009 437 000119.16

4 730 5305 045 0005 196 000

2 492 0003 095 0003 972 00028.34

2.99

877 000

151 000

5 131 000

.  وتتوزع كما2018د  سنة 12446000 مقابل 2019 د  سنة 18605000ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القیادة و المساندة في حدود     
یلي

بحساب الدینار

18 605 000

000 475 00018 066 0005 437 9اإلشراف و المساندة و المتابعة 3 972 000
000 000130 130األسالیب و األنظمة المعلوماتیة

9 437 0005 196 000 000 605 18الجملـة العـامة : 3 972 000
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  لبرنامج القیادة والمساندة تحلیل نفقات التصرف
  

  : إلى باألساس ذلك رجعوی %49,48 بنسبة تطوراسجلت  التصرف نفقاتنالحظ أن 
  

  : التأجیر نفقات
  تمثل نسبة دم  5.131 بــ والمساندة القیادة ببرنامج الخاصة األجور تلةكزیادة 

  ةوالمساند القیادة لبرنامج بالنسبة 2019 لسنة التأجیر نفقات حددت حیث % 119.16

تسویة وضعیة أعوان  لىإ االرتفاع ھذا ویعزى 2018 سنة أد 4306 مقابل دم  9.437 بـ

وانتدابات  2018وإدماج أعوان بسلك العملة إضافة إلى االنعكاس المالي لترقیات سنة  16اآللیة 

  .نعكاس المالي للزیادة في األجورسابقة واال
  

 المركزیة دارةاإل بین موزعیین عونا 251 فیھم المرخص عواناأل عدد بلغ كما

ة ــعون وترقی 1000درج ــرت على تـد اقتصـدة فقــدیـر الجــبیأما التدا. ةــالجھوی اتــوالمندوبی

  .م د 1.407بكلفة جملیة قدرھا عون  400
  

  : المصالح وسائل نفقات
   2019 ةــلسن دم  5.196 بـ حــالمصال لــوسائ لنفقات يــالجمل غــالمبل ددــح

ستخصص و % 2.99 نسبةیمثل  دم  0.151 قدره بارتفاع اي 2018 سنة دم  5.045 مقابل

 السیارات ووقود وماء كھرباء من االلزامیة النفقات أسعار ارتفاع لمجابھة ذه اإلعتماداتھ

  .المتقادم سطول السیاراتأصیانة نفقات مجابھة و
  

 : العمومي التدخل نفقات
 اـدرھـق اداتـاعتم مـترسی راحـقتإ مـت حیث يـالعموم لـالتدخ اداتـاعتم تـاعفـتض

 قدرھا ادةــبزی يأ 2018 ةــسن دم  3095 لــمقاب اــقدرھ 2019ة ــوان سنــم د بعن 3.972

  : والمخصصة أساسا لـ %  28,33یمثل نسبة دم  0.877

 بمصاریف التعھد قصد الوزارة أعوان ودادیة لفائدةأد  485قدرھا  إضافیة اعتمادات ضخ -

   ،األكل وارتفاع عدد األعوان المنتفعین بتذاكر االجتماعیة التدخالت

 برنامج لتدعیم واألسرة للمرأة الجھویة للمندوبیات دأ 322اعتمادات اضافیة قدرھا  إضافة -

 ونواد مركبات من الطفولة بمؤسسات والبیداغوجي والتربوي االجتماعي التكفل خدمات جودة

   .العائلي واالیداع الدراسة وتكالیف الیومیة واللوازم االكساء كلفة تحیین یشمل والذي



البیـان

نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

الفارق قانون المالیة إنجازات

79

تقدیرات

نفقات التنمیة  

النسبة
%

2018 أد  سنة 876 أد   مقابل  1 696   في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج القیادة و المساندة  لسنـة  

2 0172 0182 019

22

 د1000بحساب 

 الباب:

القیادة و المساندة 9: البرنامج

* الموارد العامة للمیزانیة

* موارد قروض خارجیة موظفة

التمویل العمومي

* موارد قروض خارجیة موظفة
* الموارد العامة للمیزانیة

اإلستثمارات المباشرة

768761 696

768761 696

696 768761المجموع

820

820

820

93.607

93.607

93.607

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

موارد قروض
خارجیة موظفة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

الموارد العامة
للمیزانیة

المجمـــو ع التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة البرامج الفرعیة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي :  د1000بحساب 

1 300 3001 1:البرنامج  الفرعي اإلشراف و المساندة و المتابعة

2 396396:البرنامج  الفرعي األسالیب و األنظمة المعلوماتیة

696 6961 1الجملة العامة

1 696 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

تطورات اإلعتمادات قانون المالیة إنجازات

80

تقدیرات

  على مستوي إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع كما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

22  الباب:

 د1000بحساب 

: القیادة و المساندة9البرنامج

التمویل العمومي

اإلستثمارات المباشرة
* مشاریع بصدد اإلنجاز

* مشاریع جدیدة

* مشاریع جدیدة

* مشاریع بصدد اإلنجاز

696 2958761 035761 1المجموع 6 375

-1 295

6 375

5 080820

-676

1 496

1 035761 2958766 3751 6965 080820

6 375

200

1 496

1 035761 295876
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  لبرنامج القیادة والمساندة تحلیل نفقات التنمیة
  

  
 بقانون دم  0.876 مقابل د م 1.696 والمساندة القیادة برنامجل الدفع اعتمـادات بلغت

  .للمشاریع التالیة أساسا وجھت. دم  0.820 قدره بتطور أي 2018 لسنة المالیـة

  

 ة إحداث مؤسسات الطفولة.دراس ·

 .دراسة تدقیق السالمة المعلوماتیة ·
 

  مشاریع الجدیدة التالیة :وتمویل ال
 

    التكلفـة

 م د 0,870              اقتناء وسائل نقل -
 م د 0,340            اقتناء تجهیزات مختلفة -
 م د 0,320              تهیئات مختلفة -
  م د 4,740          تهیئة وبناء مندوبیات جهویة -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 

 

 

 

 الجمھوریة التونسیة 

 وزارة المالـــــیة

 

 



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

المرأة-
نفقات التصرف لسنة

1

1

2019

2019

بیان األقسام و الفصول

: وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22الباب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 116 108نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 97منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 282 1منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 495 109 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 349 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 260 6منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 245منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 854 7 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 443 17نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 860 3منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 303 21 القسم الثالث  :  جملة

000 652 138الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

المرأة-

نفقات التصرف لسنة

1

2

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22الباب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 116 108نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 87 263 00020 853 000

000 97منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 87 00010 000

000 282 1منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 1 238 00044 000

000 495 109 القسم األول  :  جملة 88 588 00020 907 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 349 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 1 202 000147 000

000 260 6منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 6 195 00065 000

000 245منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 240 0005 000



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

المرأة-

نفقات التصرف لسنة

1

3

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن22الباب 

000 854 7 القسم الثاني  :  جملة 7 637 000217 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 443 17نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 13 801 0003 642 000

000 860 3منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 3 392 000468 000

000 303 21 القسم الثالث  :  جملة 17 193 0004 110 000

000 652 138الجملة  العامة 113 418 00025 234 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

4

المرأة و األسرة1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136607 000427 000-180 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010219 000134 000-85 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011240 000150 000-90 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01227 00021 000-6 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01417 00011 000-6 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 0002 400-600

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161 0001 381381

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017100 00045 000-55 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03162 21962 219

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011381 238 0001 282 00044 000

مؤسسات البحث 041 238 0001 282 00044 000

مركز البحوث والتوثیق واإلعالم حول المرأة 0311 238 0001 282 00044 000

1 709 000 000 136-جملة البرنامج الفرعي 1 845 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسرة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136253 000224 000-29 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01057 000101 27444 274

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011111 97561 000-50 975

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01223 90015 000-8 900



5 نظـام أمـد

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0149 0009 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 0001 600-400

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161251261

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01749 00036 000-13 000

224 000 000 29-جملة البرنامج الفرعي 253 000

دالمرأة و األسرة جملة 1 933 000



6 نظـام أمـد

الطفولة2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة األطفال و ضمان حقوقهم 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113681 664 00097 718 00016 054 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01023 118 26435 658 00012 539 736

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01141 000 00055 740 00014 740 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01279 2161 084 0001 004 784

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013718 000718 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 334 0002 303 000-31 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015105 00084 000-21 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016271 522288 00016 478

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01714 739 0001 476 406-13 262 594

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03116 99834 16517 167

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 035166166

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036332 263332 263

97 718 000 000 054 16جملة البرنامج الفرعي 81 664 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113787 00097 00010 000

مؤسسات التعلیم العالي 0587 00097 00010 000

المعهد العالي إلطارات الطفولة 04487 00097 00010 000

97 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 87 000

دالطفولة جملة 97 815 000



7 نظـام أمـد

المسنین3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائیة للمسنین 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136433 000310 000-123 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010314 00070 500-243 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011132 000132 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01224 00025 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01414 0006 000-8 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 8002 800

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161 000855-145

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01780 00072 845-7 155

310 000 000 123-جملة البرنامج الفرعي 433 000

دالمسنین جملة 310 000



8 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 306 0009 437 0005 131 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 00298 746105 1876 441

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 00456 43629 730-26 706

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 686 9007 211 0775 524 177

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 532 000896 017-635 983

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012177 056222 71745 661

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01319 8603 120-16 740

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01498 480109 00010 520

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01564 00051 000-13 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01612 82313 269446

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017540 000495 883-44 117

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03116 761300 000283 239

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0362 938-2 938

9 437 000 000 131 5جملة البرنامج الفرعي 4 306 000

دالقیادة و المساندة جملة 9 437 000

دالجملة  العامة 109 495 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

9

المرأة و األسرة1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236110 000100 000-10 000

االتصاالت الهاتفیة 0232 5002 500

المطبوعات الخصوصیة 11610 0005 000-5 000

مصاریف اإلستقباالت 1561 0001 000

مصاریف اإلقامة 1571 0001 000

مصاریف المهمات 1631 5003 0001 500

المنحة الیومیة للتنقل 174500-500

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1869 0005 000-4 000

ملتقیات للتكوین 1941 0001 000

تربصات تكوین 1951 0001 000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 22017 00012 500-4 500

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23168 00068 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02238240 000245 0005 000

مؤسسات البحث 04240 000245 0005 000

مركز البحوث والتوثیق واإلعالم حول المرأة 031240 000245 0005 000

345 000 000 5-جملة البرنامج الفرعي 350 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسرة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223620 00020 000



10 نظـام أمـد

المطبوعات الخصوصیة 1162 0002 000

مصاریف اإلستقباالت 1561 0001 000

مصاریف المهمات 1632 0002 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1862 0002 000

ملتقیات للتكوین 1941 0001 000

تربصات تكوین 1951 0001 000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 2204 0004 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 2317 0007 000

20 000 000 20جملة البرنامج الفرعي

دالمرأة و األسرة جملة 365 000



11 نظـام أمـد

الطفولة2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة األطفال و ضمان حقوقهم 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236120 000124 0004 000

المطبوعات الخصوصیة 11610 00010 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1271 0001 000

مصاریف اإلستقباالت 1564 0004 000

مصاریف المهمات 1636 0006 000

المنحة الیومیة للتنقل 1741 0001 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1863 0003 000

ملتقیات للتكوین 19447 00047 000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 2203 0003 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23145 00049 0004 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022371 740 0001 791 00051 000

مؤسسات الشباب والطفولة 131 740 0001 791 00051 000

المرصد الوطني للطفولة 005190 000195 0005 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 08142 00043 0001 000

000 0003 00063 08260 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء

المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف 08335 00041 0006 000

المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 08445 00047 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 08570 00070 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین 08627 00030 0003 000

المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 08796 00098 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم 08885 00086 0001 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 08995 00097 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة 090100 000100 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 09170 00072 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر 09250 00052 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین 09390 00092 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 09491 00093 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس 09566 00067 0001 000



12 نظـام أمـد

المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 09690 00092 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید 097130 000132 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان 09855 00056 0001 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز 09980 00082 0002 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 10050 00055 0005 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 10130 00033 0003 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 10393 00095 0002 000

1 915 000 000 55جملة البرنامج الفرعي 1 860 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237185 000195 00010 000

مؤسسات الشباب والطفولة 13185 000195 00010 000

المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل 004155 000160 0005 000

مركز اإلصطیاف بالحمامات 01030 00035 0005 000

195 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 185 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237155 000159 0004 000

مؤسسات التعلیم العالي 05155 000159 0004 000

المعهد العالي إلطارات الطفولة 044155 000159 0004 000

159 000 000 4جملة البرنامج الفرعي 155 000

دالطفولة جملة 2 269 000



13 نظـام أمـد

المسنین3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائیة للمسنین 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223622 00024 0002 000

المطبوعات الخصوصیة 1162 0002 000

مصاریف اإلستقباالت 1561 0001 000

مصاریف المهمات 1633 0004 0001 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1862 0002 000

ملتقیات للتكوین 1944 0004 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23111 00011 000

24 000 000 2جملة البرنامج الفرعي 22 000

دالمسنین جملة 24 000



14 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236817 500951 000133 500

األكریة واألداءات البلدیة 02060 00060 000

استهالك الماء 02118 00025 0007 000

استهالك الكهرباء والغاز 02240 00070 00030 000

االتصاالت الهاتفیة 02325 00040 00015 000

تأثیث اإلدارة 0342 0002 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04350 00070 00020 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045150 000180 00030 000

المراسالت اإلداریة 0543 00010 0007 000

مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید 055200200

معدات التصرف اإلداري 0624 0004 000

تأمین وسائل النقل 0808 00010 0002 000

اإلعتناء بالبنایات 09130 00040 00010 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09272 50082 80010 300

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 09310 00010 000

تعهد وصیانة الحدائق والنباتات 0961 0001 000

النفقات المباشرة للتنظیف 1036 0006 000

لوازم المكاتب 11145 00055 00010 000

المطبوعات الرسمیة 1127 0007 000

الوثائق المكتوبة 1234 0004 000

الصحف والمجالت 12519 00019 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12615 00015 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1279 00020 00011 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14510 000-10 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14640 000-40 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1476 000-6 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1486 000-6 000

مصاریف اإلستقباالت 15618 00018 000

مصاریف اإلقامة 1575 0005 000



15 نظـام أمـد

مصاریف المهمات 16318 00028 00010 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16545 00055 00010 000

المنحة الیومیة للتنقل 17410 00010 000

إرجاع مصاریف نقل األشخاص 1763 0003 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1845 0005 000

إشتراكات النقل 1851 0003 0002 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 18620 00020 000

ملتقیات للتكوین 19410 00015 0005 000

تربصات تكوین 19514 00014 000

التكوین في التصرف حسب األهداف 1993 0003 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2199 00012 0003 000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 2201 0001 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 2314 0004 000

اللجان الطبیة 2324 0003 000-1 000

معالیم الجوالن 2418 00010 0002 000

معالیم العبور 2425 0005 000

نقل األثاث والمعدات 3021 0001 000

اإلختبار ، المراقبة والتحالیل 3045 0005 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 115 0004 115 000

المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 204 115 0004 115 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس 001160 000160 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة 002110 000110 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 003150 000150 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 004120 000120 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 005130 000130 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 006160 000160 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل 007170 000170 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة 008170 000170 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 009160 000160 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 010155 000155 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة 011150 000150 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین 012230 000230 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 013140 000140 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان 014170 000170 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر 015150 000150 000



16 نظـام أمـد

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة 016190 000190 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 017205 000205 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 018170 000170 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید 019230 000230 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 020210 000210 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس 021200 000200 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 022190 000190 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین 023205 000205 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین 024190 000190 000

5 066 000 500 133جملة البرنامج الفرعي 4 932 500

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236112 500130 00017 500

تراسل المعطیات 02420 00020 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 13530 00028 000-2 000

شراء منظومات اإلعالمیة 1365 0005 000

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 1375 00010 0005 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14515 00015 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14640 50040 000-500

نفقات استغالل منظومة رشاد 1476 0006 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1486 0006 000

130 000 500 17جملة البرنامج الفرعي 112 500

دالقیادة و المساندة جملة 5 196 000

دالجملة  العامة 7 854 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

17

المرأة و األسرة1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336660 000765 000105 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 236410 000500 00090 000

جوائز ومكافآت _ جوائز أخرى 31420 00035 00015 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث 730100 000100 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ منظمة المرأة العربیة 733116 000116 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 73414 00014 000

765 000 000 105جملة البرنامج الفرعي 660 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسرة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336163 000223 00060 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 236140 000170 00030 000

جوائز ومكافآت _ جوائز أخرى 31411 00011 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المنظمة العربیة لألسرة 73212 00012 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ اإلتحاد الدولي للمنظمات العائلیة 87630 00030 000

223 000 000 60جملة البرنامج الفرعي 163 000

دالمرأة و األسرة جملة 988 000



18 نظـام أمـد

الطفولة2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة األطفال و ضمان حقوقهم 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336109 000612 000503 000

المنح القارة للفئات محدودة الدخل _ المنح المسندة للعائالت المعوزة 02740 00040 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 23670 000530 000460 000

جوائز و مكافآت _ جوائز ومكافآت أخرى 57925 00028 0003 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ منظمة الیونیساف 85314 00014 000

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 505 0001 560 00055 000

مؤسسات الشباب والطفولة 131 505 0001 560 00055 000

المرصد الوطني للطفولة 0055 0005 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 08160 00060 000

000 0001 00056 08255 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء

المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف 08345 00045 000

المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 08455 00058 0003 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 08570 00065 000-5 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین 08630 00030 000

المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 087140 000137 000-3 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم 08855 00087 00032 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 08990 00085 000-5 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة 09090 00090 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 09150 00060 00010 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر 09245 00045 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین 09390 00098 0008 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 09490 00090 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس 09547 00068 00021 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 09660 00053 000-7 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید 097130 000135 0005 000

المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان 09875 00065 000-10 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز 09960 00061 0001 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 10050 00052 0002 000



19 نظـام أمـد

المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 10133 00035 0002 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 10380 00080 000

2 172 000 000 558جملة البرنامج الفرعي 1 614 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333716 000

مؤسسات الشباب والطفولة 1316 000

مركز اإلصطیاف بالحمامات 01016 000

16 000 جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033377 00012 0005 000

مؤسسات التعلیم العالي 057 00012 0005 000

المعهد العالي إلطارات الطفولة 0447 00012 0005 000

12 000 000 5جملة البرنامج الفرعي 7 000

دالطفولة جملة 2 200 000



20 نظـام أمـد

المسنین3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائیة للمسنین 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333611 474 00013 463 0001 989 000

المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي _ مصاریف أعوان مراكز رعایة
المسنین

1868 894 00011 124 0002 230 000

المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي _ منح تسیر مراكز المسنین 1992 000 0002 060 00060 000

منح ذات صبغة اجتماعیة - منح الفرق المتنقلة للمسنین داخل أسرهم 345400 000-400 000

منح ذات صبغة اجتماعیة - منح اإلیداع العائلي 346180 000279 00099 000

13 463 000 000 989 1جملة البرنامج الفرعي 11 474 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إدماج كبار السن في الحیاة العامة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336180 000680 000500 000

المنحة المخولة لالتحاد التونسي للتضامن االجتماعي_منحة الفرق المتنقلة للمسنین
داخل أسرهم

194500 000500 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 23620 00020 000

منح ذات صبغة اجتماعیة - منح النوادي النهاریة لكبار السن 347160 000160 000

680 000 000 500جملة البرنامج الفرعي 180 000

دالمسنین جملة 14 143 000



21 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033361 215 0001 700 000485 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ ودادیات األعوان 2341 215 0001 700 000485 000

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 880 0002 272 000392 000

المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 201 880 0002 272 000392 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس 00190 000103 00013 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة 00227 00050 00023 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 00367 00078 00011 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 00415 00033 00018 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 00585 00093 0008 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 00650 00063 00013 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل 00765 00078 00013 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة 00850 00071 00021 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 00970 00085 00015 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 01063 00083 00020 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة 01150 00068 00018 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین 012181 000203 00022 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 01345 00060 00015 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان 014112 000128 00016 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر 01535 00050 00015 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة 01695 000111 00016 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 01795 000111 00016 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 018100 000116 00016 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید 019130 000148 00018 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 020130 000148 00018 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس 02155 00070 00015 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 022100 000116 00016 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین 02370 00088 00018 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین 024100 000118 00018 000



22 نظـام أمـد

3 972 000 000 877جملة البرنامج الفرعي 3 095 000

دالقیادة و المساندة جملة 3 972 000

دالجملة  العامة 21 303 000



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

23

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019

97000626000024000038600002100010217000261000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

مؤسسات البحث

970001590003100012000400026800035000 مؤسسات التعلیم العالي

19860002090001576000170003562000226000 مؤسسات الشباب والطفولة

411500022720006387000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة

128200024500055000152700055000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

128200024500055000152700055000 مؤسسات البحث

000 000316 744 00011 00021 860 0003 000295 505 0006 379 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

24

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

مؤسسات البحث 
970001590003100012000400026800035000مؤسسات التعلیم العالي 

19860002090001576000170003562000226000مؤسسات الشباب والطفولة 

411500022720006387000المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 

000 000261 217 00010 00021 860 0003 000240 260 0006 97الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

25

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

970001590003100012000400026800035000مؤسسات التعلیم العالي 

970001590003100012000400026800035000 المعهد العالي إلطارات الطفولة

19860002090001576000170003562000226000مؤسسات الشباب والطفولة 

1600001070003000160000110000 المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل

1950005000200000 المرصد الوطني للطفولة

3500096000160001400051000110000 مركز اإلصطیاف بالحمامات

4300060000103000 المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو

630005000560001190005000  المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء

410004500086000 المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف

4700058000105000 المركز المندمج للشباب والطفولة برادس

7000065000135000 المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق

300003000060000 المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

26

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

98000137000235000 المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت

8600087000173000 المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم

9700085000182000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف

10000090000190000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة

7200060000132000 المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة

520004500097000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر

9200098000190000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین

9300090000183000 المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز

6700068000135000 المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس

9200053000145000 المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة

132000135000267000 المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید

5600065000121000 المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

27

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

820001000610001430001000 المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز

5500052000107000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة

330003500068000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

9500080000175000 المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى

411500022720006387000المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 

160000103000263000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس

11000050000160000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة

15000078000228000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

12000033000153000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس

13000093000223000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان

16000063000223000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت

17000078000248000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

28

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

17000071000241000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة

16000085000245000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة

15500083000238000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف

15000068000218000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة

230000203000433000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین

14000060000200000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

170000128000298000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان

15000050000200000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر

190000111000301000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة

205000111000316000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس

170000116000286000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة

230000148000378000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

29

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

210000148000358000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر

20000070000270000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس

190000116000306000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

20500088000293000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین

190000118000308000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین

000 000261 217 00010 00021 860 0003 000240 260 0006 97الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
الطفولة

2

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

17910006000156000033510006000 مؤسسات الشباب والطفولة 

1950005000200000 المرصد الوطني للطفولة

4300060000103000 المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو

630005000560001190005000  المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء

410004500086000 المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف

4700058000105000 المركز المندمج للشباب والطفولة برادس

7000065000135000 المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

300003000060000 المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین

98000137000235000 المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت

8600087000173000 المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم

9700085000182000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف

10000090000190000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة

7200060000132000 المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة

520004500097000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر

9200098000190000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین

9300090000183000 المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

6700068000135000 المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس

9200053000145000 المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة

132000135000267000 المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید

5600065000121000 المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان

820001000610001430001000 المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز

5500052000107000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة

330003500068000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

9500080000175000 المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى

6 000 3 351 000 1 560 000 6 000 1 791 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیهالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

1950002030001600017000211000220000 مؤسسات الشباب والطفولة 

1600001070003000160000110000 المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل

3500096000160001400051000110000 مركز اإلصطیاف بالحمامات

220 000 211 000 17 000 16 000 203 000 195 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءاتالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

970001590003100012000400026800035000 مؤسسات التعلیم العالي 

970001590003100012000400026800035000 المعهد العالي إلطارات الطفولة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

35 000 268 000 4 000 12 000 31 000 159 000 97 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

261 000 3 830 000 21 000 1 588 000 240 000 2 145 000 97 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
القیادة و المساندة

9

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

411500022720006387000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 

160000103000263000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس

11000050000160000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة

15000078000228000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

12000033000153000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس

13000093000223000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان

16000063000223000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

17000078000248000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل

17000071000241000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة

16000085000245000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة

15500083000238000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف

15000068000218000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة

230000203000433000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین

14000060000200000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

170000128000298000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان

15000050000200000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

190000111000301000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة

205000111000316000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس

170000116000286000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة

230000148000378000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید

210000148000358000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر

20000070000270000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس

190000116000306000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

20500088000293000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین

190000118000308000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

6 387 000 2 272 000 4 115 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

6 387 000 2 272 000 4 115 000 9 جملة البرنامج 

000 261الجملة  العامة 10 217 000 21 000 3 860 000 240 000 6 260 000 97 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 
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توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

22 الباب:

2019

الطفولة
2 البرنـامج
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نظـام أمـد
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توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

22 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
حمایة األطفال و ضمان حقوقهم البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 357 3مؤسسات الشباب والطفولة 3 357 000 6 000 3 351 000

000 200المرصد الوطني للطفولة 200 000 200 000

000 103المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 103 000 103 000

000 124 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء 124 000 5 000 119 000

000 86المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف 86 000 86 000

000 105المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 105 000 105 000

000 135المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 135 000 135 000

000 60المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین 60 000 60 000

000 235المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 235 000 235 000

000 173المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم 173 000 173 000

000 182المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 182 000 182 000

000 190المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة 190 000 190 000

000 132المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 132 000 132 000

000 97المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر 97 000 97 000

000 190المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین 190 000 190 000

000 183المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 183 000 183 000

000 135المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس 135 000 135 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
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توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

22 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
حمایة األطفال و ضمان حقوقهم البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 145المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 145 000 145 000

000 267المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید 267 000 267 000

000 121المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان 121 000 121 000

000 144المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز 144 000 1 000 143 000

000 107المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 107 000 107 000

000 68المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 68 000 68 000

000 175المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 175 000 175 000

000 357 13 جملة البرنامج الفرعي  3 357 000 6 000 3 351 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 431مؤسسات الشباب والطفولة 431 000 220 000 211 000

000 270المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل 270 000 110 000 160 000

000 161مركز اإلصطیاف بالحمامات 161 000 110 000 51 000

000 2431 جملة البرنامج الفرعي  431 000 220 000 211 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

22 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 303مؤسسات التعلیم العالي 303 000 35 000 268 000

000 303المعهد العالي إلطارات الطفولة 303 000 35 000 268 000

000 3303 جملة البرنامج الفرعي  303 000 35 000 268 000

24 091 000 4 091 000 261 000 000 830 3جملة البرنامج 
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توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

22 الباب:

2019

القیادة و المساندة
9 البرنـامج
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توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

22 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 387 6المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 6 387 000 6 387 000

000 263المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس 263 000 263 000

000 160المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة 160 000 160 000

000 228المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 228 000 228 000

000 153المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 153 000 153 000

000 223المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 223 000 223 000

000 223المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 223 000 223 000

000 248المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل 248 000 248 000

000 241المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة 241 000 241 000

000 245المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 245 000 245 000

000 238المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 238 000 238 000

000 218المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة 218 000 218 000

000 433المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین 433 000 433 000

000 200المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 200 000 200 000

000 298المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان 298 000 298 000

000 200المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر 200 000 200 000

000 301المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة 301 000 301 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

22 الباب:

2019

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 316المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 316 000 316 000

000 286المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 286 000 286 000

000 378المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید 378 000 378 000

000 358المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 358 000 358 000

000 270المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس 270 000 270 000

000 306المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 306 000 306 000

000 293المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین 293 000 293 000

000 308المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین 308 000 308 000

000 387 16 جملة البرنامج الفرعي  6 387 000 6 387 000

96 387 000 6 387 000 000 387 6جملة البرنامج 

000 478 00010 478 00010 000261 217 10الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

46

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

128200024500055000152700055000مؤسسات البحث 

000 00055 527 0001 00055 000245 282 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة
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بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

47

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

128200024500055000152700055000مؤسسات البحث 

128200024500055000152700055000 مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة

000 00055 527 0001 00055 000245 282 1الجملة  العامة
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توزیع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
المرأة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
المرأة و األسرة
1

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المرأةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

128200024500055000152700055000 مؤسسات البحث 

128200024500055000152700055000 مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة

55 000 1 527 000 55 000 245 000 1 282 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

55 000 1 527 000 55 000 245 000 1 282 000 1 جملة البرنامج 
000 55الجملة  العامة 1 527 000 55 000 245 000 1 282 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

22 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

المرأة و األسرة
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المرأة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 582 1مؤسسات البحث 1 582 000 55 000 1 527 000

000 582 1مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة 1 582 000 55 000 1 527 000

000 582 11 جملة البرنامج الفرعي  1 582 000 55 000 1 527 000

11 582 000 1 582 000 55 000 000 527 1جملة البرنامج 

000 582 0001 582 0001 00055 527 1الجملة  العامة
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توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

10 مكلف بمأموریة

2 ملحق بالدیوان

13جملة البرنامج الفرعي

13القیادة و المساندة جملة

13الجملة  العامة
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توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

القیادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

140.3 متصرف مستشارمتصرف

10.3 متصرف رئیسمتصرف مستشار

20.3 متصرف عاممتصرف رئیس

220.3 كاتب تصرفمستكتب إدارة

120.3 مستكتب إدارةعون إستقبال

100.3 ملحق إدارةكاتب تصرف

1720.3 2عامل صنف 1عامل صنف 

60.3 3عامل صنف 2عامل صنف 

500.3 4عامل صنف 3عامل صنف 

400.3 5عامل صنف 4عامل صنف 

160.3 6عامل صنف 5عامل صنف 

150.3 7عامل صنف 6عامل صنف 
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180.3 8عامل صنف 7عامل صنف 

150.3 9عامل صنف 8عامل صنف 

150.3 10عامل صنف 9عامل صنف 

7 أستاذ أول ممیزأستاذ ممیز

19 متفقد أول شباب و طفولةمتفقد شباب و طفولة

20.3 أخّصائي نفساني رئیسأخّصائي نفساني أول

70.3 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

590.3 مندوب حمایة الطفولة رتبة أولىمندوب حمایة الطفولة مساعد

120.3 2مندوب حمایة الطفولة رتبة مندوب حمایة الطفولة رتبة أولى

30.3 3مندوب حمایة الطفولة رتبة 2مندوب حمایة الطفولة رتبة 

560.3 أستاذ شباب و طفولةمربي

80 أستاذ ممیزأستاذ شباب و طفولة

1780.3 أستاذ أّول شباب و طفولةأستاذ شباب و طفولة

10.3 متصرف عام في الوثائق و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

20.3 تقني رئیستقني أول

60.3 تقني أولتقني

1600.3 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولةأستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة

000 1جملة البرنامج الفرعي
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000 1القیادة و المساندة جملة

000 1الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 000 336تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

54

2019توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

المرأة و األسرةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  9 836

المرأةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

9 836

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس

1جملة البرنامج الفرعي

1جملة البرنامج

الطفولةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  710 940

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

710 940

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

2 ملحق إدارة
62سلك العملة 

4 3عامل صنف 

6 9عامل صنف 

18 1عامل صنف 
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7 6عامل صنف 

2 5عامل صنف 

6 10عامل صنف 

5 2عامل صنف 

5 8عامل صنف 

7 7عامل صنف 

2 4عامل صنف 
1سلك األعوان الوقتیین 

1 2عون وقتي صنف أ
3سلك األساتذة األولیین للشباب والطفولة 

3 أستاذ أّول شباب و طفولة
18سلك رجال التعلیم -وزارة الشباب والطفولة - 

17 أستاذ شباب و طفولة

1 منشط تطبیق
1- سلك األساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطقولة 

1 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة

87جملة البرنامج الفرعي

87جملة البرنامج
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المسنینالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  11 361

الخدمات الرعائیة للمسنینالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

11 361

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 متصرف
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

2جملة البرنامج الفرعي

2جملة البرنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  42 291

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

42 291

4سلك العملة 

2 8عامل صنف 

2 5عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس

5جملة البرنامج الفرعي

5جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

95

774 428

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب

58

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

المرأة و األسرةالبرنـامج :

المرأةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
4 متصرف
1 ملحق إدارة

8 سلك العملة 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك القضاة من الصنف العدلي 
1 ملحق قضائي

2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار

1 سلك المستشارین في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي 
1 مستشار أول في اإلعالم والتوجیه المدرسي والجامعي

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني رئیس
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18جملة البرنامج الفرعي

األسرةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
3 متصرف

3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
3 أخصائي اجتماعي مستشار

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني

7جملة البرنامج الفرعي

25المرأة و األسرة جملة
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الطفولةالبرنـامج :

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

180 أسالك مختلفة 
176 مستكتب إدارة
4 رتب مختلفة

367 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
93 متصرف
43 متصرف مستشار
5 متصرف رئیس
64 ملحق إدارة
55 عون إستقبال
107 كاتب تصرف

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
2 مهندس عام
2 مهندس أول

1 674 سلك العملة 
745 1عامل صنف 
226 2عامل صنف 
188 3عامل صنف 
221 4عامل صنف 
78 5عامل صنف 
37 6عامل صنف 
63 7عامل صنف 
43 8عامل صنف 
34 9عامل صنف 
39 10عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتیین 
1 2عون وقتي صنف أ

16 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
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8 محلل
6 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج

3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 حافظ مكتبات أو توثیق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

5 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
3 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
2 أستاذ أول ممیز

1 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 أستاذ المدارس اإلبتدائیة

23 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
15 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
5 مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ التعلیم العالي

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 مسیر في الریاضة

1 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 مستشار ثقافي

1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
1 متصرف مستشار للصحة العمومیة

1 سلك أعضاء الهیئة العامة لتفقد الشغل وٕادارة نزاعات العمل 
1 متفقد مركزي للشغل

51 سلك أعوان التفقد الیبداغوجي لوزارة الشباب والریاضة 
1 متفقد أول شباب و طفولة
50 متفقد شباب و طفولة

49 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
21 أخصائي اجتماعي أول
15 أخصائي اجتماعي مستشار
13 أخصائي اجتماعي
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47 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
21 أخّصائي نفساني أول
26 أخّصائي نفساني

1 سلك أعوان وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاریة 
1 متصرف رئیس ألمالك الدولة والشؤون العقاریة

3 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
3 مستشار المصالح العمومیة

84 سلك مندوبي حمایة الطفولة 
20 مندوب حمایة الطفولة مساعد
56 مندوب حمایة الطفولة رتبة أولى
8 2مندوب حمایة الطفولة رتبة 

1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
1 فني سامي أول للصحة العمومیة

1 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
1 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

107 سلك رجال التعلیم -وزارة الشباب والطفولة - 
1 منشط تطبیق
53 مربي
53 أستاذ شباب و طفولة

16 سلك منشطي ریاض األطفال 
16 منشط تطبیق ریاض األطفال

1 سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة 
1 محافظ التراث

3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

36 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 مساعد تقني
9 عون تقني
7 تقني أول
17 تقني
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1 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
1 أستاذ أول فوق الرتبة

1 365 - سلك األساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطقولة 
1 006 أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
359 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة

1 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة 
1 قیم أول

1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة 
1 متصرف رئیس للتربیة

2 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 سلك مدرسي التربیة البدنیة العاملین بالمدارس االعدادیة والمعاهد 
2 أستاذ أول ممیز تربیة بدنیة

470 سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي 
21 أستاذ أول ممیز للشباب والطفولة
442 أستاذ ممیز للشباب والطفولة
1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة للشباب والطفولة
6 أستاذ ممیز درجة استثنائیة للشباب والطفولة

521 4جملة البرنامج الفرعي

521 4الطفولة جملة
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المسنینالبرنـامج :

الخدمات الرعائیة للمسنینالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

6 أسالك مختلفة 
1 مستكتب إدارة
5 رتب مختلفة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف مستشار

1 سلك العملة 
1 4عامل صنف 

2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار

2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني

1 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
1 طبیب رئیس للصحة العمومیة

2 سلك منشطي ریاض األطفال 
2 منّشط ریاض األطفال

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

1 سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي 
1 أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة

21جملة البرنامج الفرعي

21المسنین جملة
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

12 أسالك مختلفة 
12 مستكتب إدارة

74 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
27 متصرف
13 متصرف مستشار
6 متصرف رئیس
9 ملحق إدارة
5 عون إستقبال
14 كاتب تصرف

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
2 مهندس أول
1 مهندس أشغال

81 سلك العملة 
28 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
13 4عامل صنف 
14 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
2 واضع برامج

1 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
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1 أستاذ ممیز

1 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
2 مستشار صحفي

1 سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم 
1 متفّقد مركزي للّصحة العمومیة

1 سلك أعوان التفقد الیبداغوجي لوزارة الشباب والریاضة 
1 متفقد شباب و طفولة

2 سلك األساتذة األولیین للشباب والطفولة 
2 أستاذ أّول شباب و طفولة

3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
1 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار

7 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
7 مستشار المصالح العمومیة

6 سلك مندوبي حمایة الطفولة 
3 مندوب حمایة الطفولة مساعد
3 3مندوب حمایة الطفولة رتبة 

3 سلك رجال التعلیم -وزارة الشباب والطفولة - 
3 أستاذ شباب و طفولة

2 سلك منشطي ریاض األطفال 
1 منّشط ریاض األطفال
1 منشط تطبیق ریاض األطفال

1 سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة 
1 محافظ التراث

7 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
4 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
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12 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 عون تقني
1 تقني رئیس
8 تقني أول
2 تقني

7 - سلك األساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطقولة 
2 أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
5 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة

2 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

5 سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي 
2 أستاذ ممیز للشباب والطفولة
3 مرب

238جملة البرنامج الفرعي

238القیادة و المساندة جملة

805 4الجملة  العامة
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المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة 

12000أعوان المساندة أو التسییر  1

12000تقني سامي  1

5000أعوان التنفیذ  1

5000حارس  1

217000جملة المؤسسة : 

217000  الجملة العامة : 
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توزیع الترقیات حسب األصناف و الرتب 
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الكلفة العدد  الرتبة الجدیدة  الرتبة الحالیة   المدة المؤسسة 
 بحساب الدیناربالشهر

مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم
حول  المرأة

اإلطارات 

11600 متصرف مستشارمتصرف

اإلطارات أعوان المساندة أو التسییر   

1770 متصرفملحق إدارة

أعوان المساندة أو التسییر   

1855 ملحق إدارةكاتب تصرف

أعوان التنفیذ   

12300 4عامل صنف 3عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  45525

----   الجملة العامة :  45525
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة 

30اإلطارات

3متصرف رئیس 

7متصرف مستشار 

3حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

1مستشار صحفي 

1مهندس أول 

1أستاذ التعلیم العالي 

2مساعد 

9متصرف 

1تقني سامي أول 

1محلل 

1مكتبي موثق 

12أعوان المساندة أو التسییر 

6ملحق إدارة 

1موثق مساعد 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

3كاتب تصرف 

1مساعد تقني 

15أعوان التنفیذ 

2مستكتب إدارة 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

38عامل صنف  

54عامل صنف  

101عامل صنف  

57جملة المؤسسة : 

57  الجملة العامة : 



نفقات التنمیة لسنة
المرأة

22  الباب:

( بحساب الدینار )

000 636 00012 190 18اإلستثمارات المباشرة

384 000364 000

13 000 000

دینارا000 954 17 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

18 574 000

72
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نفقات التنمیة لسنة

البــنود

المرأة
22  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

750

17 100

104

1 0908 434

17 1004 202

280

104

260

104

التعهد

1 0908 434

17 1004 202

280260

104104

17 85018 19012 63618 19012 636

104384364384364

17 95418 57413 00018 57413 000

 II جملة فرعیة

2019

73
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 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

المرأة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

74

_221 الباب:

تجهیزات اإلدارة العامة 0660454

مصاریف مختلفة 066081001002 235

النهوض بالمرأة و األسرة 0662515 49015 6308 293

النهوض االجتماعي 067562 2602 4602 054

17 85018 19012 636 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

المرأة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

75

_221 الباب:

تجهیزات اإلدارة العامة 0660454

مصاریف مختلفة 066081001002 235

النهوض بالمرأة و األسرة 066251404 615

النهوض االجتماعي 067566508501 530

7501 0908 434 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

المرأة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

76نظـام أمـد

_221 الباب:

د1000بحساب 
المرأة و األسرة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المرأة 1البرنامج الفرعي

تجهیزات اإلدارة العامة 06604

54إقتناء تجهیزات مختلفة 00 0002
54 06604جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608

100100170مصاریف خاصة باحتضان تونس لدورات عربیة تهم المرأة واألسرة 00 0004
065 2برنامج مقاومة اإلرهاب 00 0100

1001002 235 06608جملــة الفصـل
النهوض بالمرأة و األسرة 06625

100اإلحاطة باألسرة المهاجرة 00 0006
55دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة 00 0013

114تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 00 0014
60تجهیز أقطاب األشعاع 00 0017

296التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 00 0018
000 2الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة 00 0019

500الخطة الوطنیة للنهوض باألسرة 00 0021
000 1الخطة الوطنیة لتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء في الریف 00 0022

350تهیئة وتجهیز متحف المرأة 00 0023
4 475 06625جملــة الفصـل

1001006 764 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

األسرة 2البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

140140النهوض باألسر ذات الوضعیات الخاصة 00 0009
140140 06625جملــة الفصـل
140140 2جملــة البرنامج الفرعي

1002406 904 1جملــة البرنامج
المسنین3البرنامج
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الخدمات الرعائیة للمسنین 1البرنامج الفرعي

النهوض االجتماعي 06756

200100تهیئة مراكز رعایة المسنین 00 0005
150تجهیز مراكز مسنین 11 0008

650650400إعادة بناء وحدات الحیاة واإلدارة بمركز رعایة المسنین بباجة 31 0014
150تهیئة مركز رعایة المسنین بالقصرین 42 0015

350تهیئة مركز رعایة المسنین بسیدي بوزید 43 0016
250تهیئة مركز رعایة المسنین بالقیروان 41 0018
65تهیئة مركز رعایة المسنین بسوسة 51 0019

65تهیئة مركز رعایة المسنین بقرمبالیة 21 0020
6508501 530 06756جملــة الفصـل
6508501 530 1جملــة البرنامج الفرعي
6508501 530 3جملــة البرنامج
7501 0908 434 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

المرأة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

78

_221 الباب:

النهوض بالمرأة و األسرة 0662515 49015 4903 678

النهوض االجتماعي 067561 6101 610524

17 10017 1004 202 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

المرأة

79نظـام أمـد

_221 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

المرأة و األسرة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المرأة 1البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

100100100اإلحاطة باألسرة المهاجرة 00 0006
700700300التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 00 0018

000984 0007 7الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة 00 0019
000430 0001 1الخطة الوطنیة للنهوض باألسرة 00 0021

000464 0003 3الخطة الوطنیة لتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء في الریف 00 0022
  حول1325خطة العمل الوطنیة لتنفیذ قرار مجلس األمن الدولي 

المرأة و السالم و األمن
600600300 00 007ج

500500300الخطة الوطنیة إلدماج ومأسسة النوع االجتماعي 00 027ج
12 90012 9002 878 06625جملــة الفصـل

12 90012 9002 878 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

األسرة 2البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

750750300النهوض باألسر ذات الوضعیات الخاصة 00 0009
21021075دراسة إحداث فضاء مندمج لألسرة بباجة 31 023ج

21021075دراسة إحداث فضاء مندمج لألسرة بالقیروان 41 024ج
21021075دراسة إحداث فضاء نموذجي لألسرة بالكاف 33 025ج

000200 0001 1إحداث فضاء نموذجي لألسرة بالمهدیة 53 026ج
21021075دراسة بناء فضاء نموذجي لألسرة بالسالطنیة من والیة سیدي بوزید 43 029ج

2 5902 590800 06625جملــة الفصـل
2 5902 590800 2جملــة البرنامج الفرعي

15 49015 4903 678 1جملــة البرنامج
المسنین3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الخدمات الرعائیة للمسنین 1البرنامج الفرعي

النهوض االجتماعي 06756
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06756

500500204تجهیز مراكز مسنین 11 0008
600600100تركیز األلواح الشمسیة بمركز رعایة المسنین بقمرت 11 011ج

959550تهیئة مركز رعایة المسنین بجندوبة 32 012ج
16516570تهیئة مركز رعایة المسنین بقفصة 71 013ج

10010050دراسة تهیئة مركز رعایة المسنین بمنوبة 14 014ج
1 4601 460474 06756جملــة الفصـل
1 4601 460474 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

إدماج كبار السن في الحیاة العامة 2البرنامج الفرعي

النهوض االجتماعي 06756

15015050إحداث منظومة معلوماتیة لمتابعة أوضاع كبار السن 00 018ج
15015050 06756جملــة الفصـل
15015050 2جملــة البرنامج الفرعي

1 6101 610524 3جملــة البرنامج
17 10017 1004 202 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

المرأة22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

81

1_

242بناءات إداریة06603 2 601 2 843 2 843
247تجهیزات اإلدارة العامة06604 54 1 472 77 1 696 1 773
391البرامج اإلعالمیة06605 1 570 73 889 962
168 2مصاریف مختلفة06608 2 235 2 130 3 218 4 269 100 500 13 420 14 020
242 13النهوض بالمرأة و األسرة06625 8 293 8 766 1 991 4 220 235 15 630 11 115 3 490 6 042 36 512
980 3النهوض االجتماعي06756 2 054 2 714 2 711 3 367 110 2 460 1 200 1 047 10 009 14 826

70 9364 53712 81518 19049516 4997 92113 61012 63620 270 34 899 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

1

2019
نظـام أمـد

المرأة_22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

82

د1000بحساب 

المرأة و األسرة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المرأة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات اإلدارة العامة 06604
140 883 7 1 016 1 023 إقتناء وسائل نقل000100
71 54 329 70 384 454 إقتناء تجهیزات مختلفة000200
36 200 236 236 إقتناء أثاث ومعدات000400

41254247 636771 7131 066041جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
18 102 120 120 نفقات خاصة بأشغال المجلس التنفیذي للمنظمة العربیة للمرأة000200
133 1 167 1 300 1 300 المصاریف الخاصة برئاسة تونس للمجلس التنفیذي لمنظمة المرأة العربیة000300
100 170 330 100 500 600 مصاریف خاصة باحتضان تونس لدورات عربیة تهم المرأة واألسرة000400

1 917 2 065 1 800 3 218 3 000 12 000 12 000 برنامج مقاومة اإلرهاب010000
168 2352 1302 2182 2693 4205001004 02013 0660814جملــة الفصـل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625
22 200 100 3 330 3 652 3 652 خطة العمل لفائدة األسرة000100

200 100 100 200 اإلحاطة باألسرة المهاجرة000600
10 105 115 115 تهیئة فضاءات نموذجیة لألسرة و تجهیزها000700
250 250 250 التوفیق األسري000800
215 215 215 تشخیص حول أوضاع المرأة الریفیة001000
45 374 321 740 740 التمكین االقتصادي واالجتماعي للمرأة بالریف001100
40 60 100 100 إحداث مراكز إرشاد وتوجیه أسري001200

55 55 55 دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة001300
200 114 146 200 100 560 660 تهیئة مراكز الفتاة الریفیة001400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

83 نظـام أمـد

06625
30 60 90 90 تجهیز مراكز الفتاة الریفیة001500
150 146 20 204 20 100 80 320 520 تهیئة أقطاب اإلشعاع001600

60 60 60 تجهیز أقطاب األشعاع001700
400 596 604 300 700 700 500 1 900 التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة001800

6 016 2 984 4 260 740 7 000 5 000 2 000 14 000 الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة001900
38 12 50 50 خطة دعم المساواة بین المرأة والرجل002000
625 930 700 445 1 000 1 000 700 2 700 الخطة الوطنیة للنهوض باألسرة002100

2 536 1 464 2 000 3 000 3 000 6 000 الخطة الوطنیة لتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء في الریف002200
350 350 700 700 تهیئة وتجهیز متحف المرأة002300

215 300 515 515 دراسات مختلفة002400
300 300 600 600    حول المرأة1325خطة العمل الوطنیة لتنفیذ قرار مجلس األمن الدولي 00700ج

و السالم و األمن
200 300 500 500 الخطة الوطنیة إلدماج ومأسسة النوع االجتماعي02700ج

292 35311 7667 9918 2201 9002354 11512 33011 0423 6226 0662533جملــة الفصـل

1 707 64213 8969 20910 9015 0003129 61513 33011 0983 35521 49جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

األسرة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625
610 440 890 160 1 050 النهوض باألسر ذات الوضعیات الخاصة000900
135 75 210 210 دراسة إحداث فضاء مندمج لألسرة بباجة02331ج
135 75 210 210 دراسة إحداث فضاء مندمج لألسرة بالقیروان02441ج
135 75 210 210 دراسة إحداث فضاء نموذجي لألسرة بالكاف02533ج
800 200 1 000 1 000 إحداث فضاء نموذجي لألسرة بالمهدیة02653ج
135 75 210 210 دراسة بناء فضاء نموذجي لألسرة بالسالطنیة من والیة سیدي بوزید02943ج

950 7309401 8901602 066252جملــة الفصـل

2 950 7309401 8901602 2جملــة البرنامج الفرعي

1 657 58215 89610 20910 9015 7303129 61515 49011 0983 24521 52جملــة البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

84 نظـام أمـد

المسنین 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الخدمات الرعائیة للمسنین 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

النهوض االجتماعي 06756
673 100 6 1 021 110 200 175 1 315 1 800 تهیئة مراكز رعایة المسنین000500
150 776 926 926 تهیئة مراكز مسنین000711
553 354 450 573 500 300 150 980 1 930 تجهیز مراكز مسنین000811
719 1 694 2 505 548 22 5 444 5 466 إعادة بناء مراكز رعایة المسنین000900
21 9 30 30 الخطة الوطنیة لإلعداد لتقاعد وشیخوخة نشیطة001000

34 34 34 تهیئة مركز رعایة المسنین بباجة001131
20 30 50 50 اقتناء سیارة لمركز رعایة المسنین بسیدي بوزید001243
4 126 130 130 اقتناء حافلة لفائدة مركز رعایة المسنین بالقصرین001342

1 050 400 200 650 1 000 1 650 إعادة بناء وحدات الحیاة واإلدارة بمركز رعایة المسنین بباجة001431
150 150 300 300 تهیئة مركز رعایة المسنین بالقصرین001542
350 50 400 400 تهیئة مركز رعایة المسنین بسیدي بوزید001643

100 100 100 تهیئة المركب الصحي لمركز رعایة المسنین بمنوبة001714
250 250 500 500 تهیئة مركز رعایة المسنین بالقیروان001841
65 100 165 165 تهیئة مركز رعایة المسنین بسوسة001951
65 70 135 135 تهیئة مركز رعایة المسنین بقرمبالیة002021

500 100 600 600 تركیز األلواح الشمسیة بمركز رعایة المسنین بقمرت01111ج
45 50 95 95 تهیئة مركز رعایة المسنین بجندوبة01232ج
95 70 165 165 تهیئة مركز رعایة المسنین بقفصة01371ج
50 50 100 100 دراسة تهیئة مركز رعایة المسنین بمنوبة01414ج

880 0043 6642 7112 3172 3101103 2002 0471 9091 5769 0675614جملــة الفصـل

1 880 0043 6642 7112 3172 3101103 2002 0471 9091 5769 14جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

85 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

إدماج كبار السن في الحیاة العامة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

النهوض االجتماعي 06756
50 50 100 100 استراتیجیة اإلعالم لفائدة المسنین000600

100 50 150 150 إحداث منظومة معلوماتیة لمتابعة أوضاع كبار السن01800ج
06756250100150505050100جملــة الفصـل

2 250100150505050100جملــة البرنامج الفرعي

3 980 0543 7142 7112 3672 4601103 2002 0471 0091 82610 14جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
242 2 211 2 453 2 453 تهیئات مختلفة000200

170 170 170 بناء مستودع الوزارة000500
381242 6232 6232 066032جملــة الفصـل

1 381242 6232 6232 2جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

86 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمیة 06605
97 329 20 406 426 إقتناء تجهیزات إعالمیة000200
101 25 126 126 المخطط المدیري لإلعالمیة دراسة000300
92 1 216 53 256 309 استغالل رخص نظم و برمجیات مایكروسوفت000400
101 101 101 ربط المصالح الجهویة باألنترنات000500

06605962889735701391جملــة الفصـل

2 962889735701391جملــة البرنامج الفرعي

9 9511633 512732 5853 3جملــة البرنامج

70 6564 53712 81518 19049516 2197 92113 61012 63620 270 34 619 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

المرأة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

87

_221 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

364التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 384 104

104384364مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة

104384364الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

المرأة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

88

_221 الباب:

260التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 280

280260مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة

280260الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

المرأة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

89نظـام أمـد

_221 الباب:

1 المرأة و األسرةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 المرأةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811
260مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 280

00040060 60 المخطط المدیري لإلعالمیة

000600200 220 دراسات

07811280260جملــة الفصـل
280260 1 جملــة البرنامج الفرعي

280260 1 جملــة البرنامج
280260الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

المرأة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

90

_221 الباب:

104التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 104 104

104104104مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة

104104104الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

المرأة

91نظـام أمـد

_221 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

1 المرأة و األسرةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 المرأةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلجتماعي 07811

104مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 104 104

20 20 20
إقتناء تجهیزات 000200

20 20 20
الرصیدالوثائقي 000500

64 64 64
 تهیئة مركز البحوث و الدراسات و التوثیق و اإلعالم حول

المرأة
02000ج

07811104104جملــة الفصـل 104
104104104 1 جملــة البرنامج الفرعي

104104104 1 جملــة البرنامج
104104104الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

المرأة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

92

_221 الباب:

493التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 364 390 240 2 074 274 384 110 15 2 778 3 561

493مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 364 390 240 2 074 274 384 110 15 2 778 3 561
3 561151103842742 074240390364493 2 778 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

نظـام أمـد

المرأة

93

_221 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

المرأة و األسرة 1البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

المرأة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811
493مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 364 390 240 2 074 274 384 110 15 2 778 3 561

إقتناء وسائل نقل 000100242240221824
إقتناء تجهیزات 000200476444102024024010204

إقتناء معدات إعالمیة 0003001741591515915
المخطط المدیري لإلعالمیة 0004003982886050203756060

الرصیدالوثائقي 000500215165151520150301520
دراسات 0006001 5221 082220220782100205200235

إعادة الشبكة الكهربائیة للمركز 00120040040016070170
إقتناء مكتبة متجولة 001300606060
تهیئة واجهة المركز 001400101010

تهیئة مركز البحوث و الدراسات و التوثیق و اإلعالم حول المرأة 02000646464ج
074240390364493 778151103842742 5612 3جملــة الفصـل 07811

3 5612 778151103842742 074240390364493 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

94 نظـام أمـد

3 5612 778151103842742 074240390364493 1 جملــة البرنامج
3 561151103842742 074240390364493 2 778 الجملة  العامة



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

95

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

بن عروس  131001004210010042

10010010010042النهوض بالمرأة و األسرة06625 42
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001842 100 100 42 100 100

منوبة  145050

5050النهوض بالمرأة و األسرة06625
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001850 50

نابل  216565

6565النهوض االجتماعي06756
تهیئة مركز رعایة المسنین بقرمبالیة 002065 65

زغوان  225050

5050النهوض بالمرأة و األسرة06625
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001850 50

بنزرت  236910010042100100111

69100100100100111النهوض بالمرأة و األسرة06625 42



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

96

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001454 54

تجهیز أقطاب األشعاع 001715 15

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001842 100 100 42 100 100

باجة  312621021075210210101

26210210210210101النهوض بالمرأة و األسرة06625 75
تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001426 26

دراسة إحداث فضاء مندمج لألسرة بباجة 02375ج 210 210 75 210 210

جندوبة  323535

3535النهوض بالمرأة و األسرة06625
تجهیز أقطاب األشعاع 001715 15

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001820 20

الكاف  331001004310010043

10010010010043النهوض بالمرأة و األسرة06625 43
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001843 100 100 43 100 100



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

97

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

القیروان  4182310310117310310199

82310310310310199النهوض بالمرأة و األسرة06625 117
تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001417 17

تجهیز أقطاب األشعاع 001715 15
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001892 100 100 42 100 100 50

دراسة إحداث فضاء مندمج لألسرة بالقیروان 02475ج 210 210 75 210 210

القصرین  42171001004310010060

1710010010010060النهوض بالمرأة و األسرة06625 43
تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001417 17

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001843 100 100 43 100 100

سیدي بوزید  436521021075210210140

65210210210210140النهوض بالمرأة و األسرة06625 75
تجهیز أقطاب األشعاع 001715 15

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001850 50



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

98

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

دراسة بناء فضاء نموذجي لألسرة بالسالطنیة من والیة سیدي بوزید 02975ج 210 210 75 210 210

سوسة  511001004210010042

10010010010042النهوض بالمرأة و األسرة06625 42
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001842 100 100 42 100 100

توزر  725050

5050النهوض بالمرأة و األسرة06625
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001850 50

مدنین  821001004610010046

10010010010046النهوض بالمرأة و األسرة06625 46
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001846 100 100 46 100 100

تطاوین  832626

2626النهوض بالمرأة و األسرة06625
التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001826 26

060 3301 3301 3305251 3301 5351الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

99

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

المرأة

بن عروس  131001004210010042

1001004210010042النهوض بالمرأة و األسرة06625

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001842 100 100 42 100 100

منوبة  145050

5050النهوض بالمرأة و األسرة06625

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001850 50

نابل  216565

6565النهوض االجتماعي06756

تهیئة مركز رعایة المسنین بقرمبالیة 002065 65

زغوان  225050

5050النهوض بالمرأة و األسرة06625

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001850 50



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

100

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

المرأة

بنزرت  23100100111100100111

100100111100100111النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001454 54

تجهیز أقطاب األشعاع 001715 15

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001842 100 100 42 100 100

باجة  31210210101210210101

210210101210210101النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001426 26

دراسة إحداث فضاء مندمج لألسرة بباجة 02375ج 210 210 75 210 210

جندوبة  323535

3535النهوض بالمرأة و األسرة06625

تجهیز أقطاب األشعاع 001715 15

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001820 20



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

101

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

المرأة

الكاف  331001004310010043

1001004310010043النهوض بالمرأة و األسرة06625

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001843 100 100 43 100 100

القیروان  41310310199310310199

310310199310310199النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001417 17

تجهیز أقطاب األشعاع 001715 15

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001892 100 100 92 100 100

دراسة إحداث فضاء مندمج لألسرة بالقیروان 02475ج 210 210 75 210 210

القصرین  421001006010010060

1001006010010060النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001417 17

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001843 100 100 43 100 100



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

102

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

المرأة

سیدي بوزید  43210210140210210140

210210140210210140النهوض بالمرأة و األسرة06625

تجهیز أقطاب األشعاع 001715 15

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001850 50
دراسة بناء فضاء نموذجي لألسرة بالسالطنیة من والیة سیدي بوزید 02975ج 210 210 75 210 210

سوسة  511001004210010042

1001004210010042النهوض بالمرأة و األسرة06625

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001842 100 100 42 100 100

توزر  725050

5050النهوض بالمرأة و األسرة06625

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001850 50

مدنین  821001004610010046

1001004610010046النهوض بالمرأة و األسرة06625



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

103

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

المرأة

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001846 100 100 46 100 100

تطاوین  832626

2626النهوض بالمرأة و األسرة06625

التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة 001826 26

060 3301 3301 0601 3301 3301 1الجمـــلة : 



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

104

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

جدول إجمالي حسب الوالیات

بن عروس 131001004210010042

منوبة 145050

نابل 216565

زغوان 225050

بنزرت 236910010042100100111

باجة 312621021075210210101

جندوبة 323535

الكاف 331001004310010043

القیروان 4182310310117310310199

القصرین 42171001004310010060

سیدي بوزید 436521021075210210140

سوسة 511001004210010042



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :22

105

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

جدول إجمالي حسب الوالیات

توزر 725050

مدنین 821001004610010046

تطاوین 832626

060 3301 3301 3305251 3301 5351الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

221

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

106

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

10010042بن عروس 1310010042
50منوبة 1450
65نابل 2165

50زغوان 2250
100100111بنزرت 23100100111

210210101باجة 31210210101
35جندوبة 3235
10010043الكاف 3310010043

310310199القیروان 41310310199
10010060القصرین 4210010060

210210140سیدي بوزید 43210210140
10010042سوسة 5110010042
50توزر 7250
10010046مدنین 8210010046



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

221

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

107

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

26تطاوین 8326

060 3301 3301 0601 3301 3301 1الجمـــلة : 



نفقات التنمیة لسنة
الطفولة

22  الباب:

( بحساب الدینار )

000 000 00017 467 20اإلستثمارات المباشرة

17 000 000

دینارا000 467 20 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

20 467 000

108
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وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

الطفولة
22  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

20 467

11 194

20 4675 806

التعهد

11 194

20 4675 806

20 46720 46717 00020 46717 000

20 46720 46717 00020 46717 000

 II جملة فرعیة

2019
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 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

110

_222 الباب:

بناءات إداریة 066035 0605 060950

التجهیزات اإلداریة 06604870870300

برامج إعالمیة 06605445445396

التكوین 066061 0701 070150

مصاریف مختلفة 066082 0002 0003 046

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 067368 8228 82210 378

تجهیز مؤسسات الطفولة 067392 2002 2001 780

20 46720 46717 000 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم

الطفولة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

111

_222 الباب:

بناءات إداریة 06603100

برامج إعالمیة 0660550

مصاریف مختلفة 066082 046

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 067367 998

تجهیز مؤسسات الطفولة 067391 000

11 194 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

112نظـام أمـد

_222 الباب:

د1000بحساب 
الطفولة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

100بناء اإلدارة اإلقلیمیة بالقصرین 42 0006
100 06603جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608

46المرصد الوطني للطفولة 00 0001
500برنامج النهوض بالطفولة المبكرة 00 0003

500 1برنامج مقاومة اإلرهاب 00 0100
2 046 06608جملــة الفصـل

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

700تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 00 0016
000 1تهیئة مركبات الطفولة 00 0018

110احداث مركب الطفولة باجیم  جربة 82 0032
50بناء مركب الطفولة بأوالد حفوز 43 0036

400بناء مركب الطفولة بمارث 81 0037
80تحویل نادي األطفال بالذهیبة إلى مركب طفولة 83 0041

300إحداث مركب طفولة بالمطویة 81 0042
300إحداث مركب الطفولة بحي الزهور 42 0043

300بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة ببلطة بوعوان من والیة جندوبة 32 0046
300بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بریاض سحنون من والیة القیروان 41 0047

300بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بالصمار من والیة تطاوین 83 0048
100 مركبات طفولة7دراسة إحداث  00 0049

200هدم وٕاعادة بناء مركب الشباب والطفولة بمعتمدیة الطویرف 33 0051
4 140 06736جملــة الفصـل
6 286 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2البرنامج الفرعي

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

700تهیئة نوادي األطفال 00 0014



113 نظـام أمـد

06736

84تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0015
24تهیئة ووتجهیز فضاءات الطفولة المبكرة و ریاض األطفال البلدیة 00 0030

700بناء فضاء األسرة و الطفل بحي النور 11 0031
000 1بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 00 0038

000 1إحداث مركز اصطیاف وترفیه الطفل بجرجیس 82 0044
200إحداث نادي أطفال بحفوز 41 0045

3 708 06736جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الطفولة 06739

000 1تجهیزات لفائدة مؤسسات الطفولة 00 0001
1 000 06739جملــة الفصـل
4 708 2جملــة البرنامج الفرعي

10 994 2جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

150دراسة إلحداث مؤسسات الطفولة 00 0063
150 06736جملــة الفصـل
150 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2البرنامج الفرعي

برامج إعالمیة 06605

50دراسة تدقیق السالمة المعاوماتیة 00 0003
50 06605جملــة الفصـل
50 2جملــة البرنامج الفرعي

200 9جملــة البرنامج
11 194 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

114

_222 الباب:

بناءات إداریة 066035 0605 060850

التجهیزات اإلداریة 06604870870300

برامج إعالمیة 06605445445346

التكوین 066061 0701 070150

مصاریف مختلفة 066082 0002 0001 000

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 067368 8228 8222 380

تجهیز مؤسسات الطفولة 067392 2002 200780

20 46720 4675 806 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

115نظـام أمـد

_222 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

الطفولة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

000 0001 0002 2برنامج النهوض بالطفولة المبكرة 00 0003
2 0002 0001 000 06608جملــة الفصـل

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

000650 0003 3تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 00 0016
000400 0001 1تهیئة مركبات الطفولة 00 0018

4 0004 0001 050 06736جملــة الفصـل
6 0006 0002 050 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2البرنامج الفرعي

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

000400 0001 1تهیئة نوادي األطفال 00 0014
567567300تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0015

14214280تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0017
000300 0002 2تركیز االلواح الشمسیة لتولید الطاقة الكهربائیة بمؤسسات الطفولة 00 023ج

500500100إعادة بناء نادي األطفال السعیدان 73 041ج
613613150تهیئة وتوسعة مركز اصطیاف وترفیه الطفل بالحمامات 21 045ج

4 8224 8221 330 06736جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الطفولة 06739

500500 5001 1تجهیزات لفائدة مؤسسات الطفولة 00 0001
20020080تجهیزات لفائدة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0002

500500200اقتناء تجهیزات لفائدة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 00 0003
2 2002 200780 06739جملــة الفصـل
7 0227 0222 110 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3البرنامج الفرعي

التكوین 06606



116
نظـام أمـد

06606

77077050تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش 11 0002
300300100تجهیز المعهد االعلى الطارات الطفولة بدرمش 11 0006

1 0701 070150 06606جملــة الفصـل
1 0701 070150 3جملــة البرنامج الفرعي

14 09214 0924 310 2جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

320320100تهیئات مختلفة 00 0004
170200 1701 1بناء المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بقفصة 71 035ج
بناء المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بسیدي

بوزید
1 1701 170200 43 036ج

750750100تهیئة المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت 23 037ج
750750100تهیئة المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بسلیانة 34 038ج

750750100توسعة المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بمدنین 82 039ج
دراسة إحداث المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

بمنوبة
15015050 14 040ج

5 0605 060850 06603جملــة الفصـل
التجهیزات اإلداریة 06604

870870300إقتناء وسائل نقل 00 0002
870870300 06604جملــة الفصـل

5 9305 9301 150 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2البرنامج الفرعي

برامج إعالمیة 06605

10610653ربط مؤسسات الطفولة بالشبكة الداخلیة لألنترنات 00 0002
393939اقتناء برمجیات إعالمیة 00 001ج
300300254اقتناء معدات إعالمیة 00 003ج

445445346 06605جملــة الفصـل
445445346 2جملــة البرنامج الفرعي

6 3756 3751 496 9جملــة البرنامج
20 46720 4675 806 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

الطفولة22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

117

2_

328 5بناءات إداریة06603 950 371 23 2 134 130 5 060 390 710 2 516 8 806
965التجهیزات اإلداریة06604 300 227 72 1 869 65 870 327 2 171 3 433
350برامج إعالمیة06605 396 128 445 128 225 76 874
296 1التكوین06606 150 106 2 491 5 1 070 330 2 638 4 043
591 3مصاریف مختلفة06608 3 046 1 090 619 3 554 2 000 1 500 100 8 300 11 900
538 40بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 10 378 12 234 12 459 51 322 1 533 8 822 6 630 16 713 93 233 126 931
509تجهیزات شبابیة وریاضیة06738 79 201 387 588
021 4تجهیز مؤسسات الطفولة06739 1 780 1 950 229 10 306 431 2 200 1 800 13 855 18 286

174 86118 07810 77520 4672 36571 75513 50816 00017 00056 598 123 176 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

2

2019
نظـام أمـد

الطفولة_22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

118

د1000بحساب 

الطفولة 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
36 513 549 549 إعتمادات للدراسات000100

64 64 64 اقتناء األراضي000200
480 480 480 بناء اإلدارة اإلقلیمیة بسلیانة000334
317 317 317 بناء اإلدارة اإلقلیمیة بمدنین000582

200 100 20 650 970 970 بناء اإلدارة اإلقلیمیة بالقصرین000642
02420100236 3802 3802 066032جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
93 46 90 71 300 300 المرصد الوطني للطفولة000100

1 000 1 500 1 000 2 000 1 500 3 500 برنامج النهوض بالطفولة المبكرة000300
2 398 1 500 619 3 483 8 000 8 000 برنامج مقاومة اإلرهاب010000

491 0463 0903 5546191 0003 5002 3001 8008 0660811جملــة الفصـل

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736
606 200 14 794 15 600 15 600 مراكز مندمجة للشباب والطفولة000100

3 865 1 350 1 745 865 3 175 3 000 1 500 3 000 3 500 11 000 تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة001600
921 1 400 1 920 713 2 498 1 000 1 500 1 500 3 452 7 452 تهیئة مركبات الطفولة001800
190 110 500 160 960 960 احداث مركب الطفولة باجیم  جربة003282
400 400 160 960 960 إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي003443
310 400 250 960 960 إعادة بناء مركب الطفولة بالقصور003533
100 50 200 50 400 400 بناء مركب الطفولة بأوالد حفوز003643
200 400 200 100 900 900 بناء مركب الطفولة بمارث003781



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

119 نظـام أمـد

06736
200 405 200 405 605 استكمال بناء مركب الطفولة بالعال004041

80 100 20 200 200 تحویل نادي األطفال بالذهیبة إلى مركب طفولة004183
300 300 200 100 300 600 900 إحداث مركب طفولة بالمطویة004281
400 300 100 100 300 600 900 إحداث مركب الطفولة بحي الزهور004342
398 300 400 2 1 100 1 100 بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة ببلطة بوعوان من والیة جندوبة004632
290 300 400 110 1 100 1 100 بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بریاض سحنون من والیة القیروان004741
200 300 600 1 100 1 100 بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بالصمار من والیة تطاوین004883
300 100 250 650 650  مركبات طفولة7دراسة إحداث 004900

600 600 600 مواصلة بناء مركبي الشباب والطفولة بالروحیة وقعفور005034
660 200 100 960 960 هدم وٕاعادة بناء مركب الشباب والطفولة بمعتمدیة الطویرف005133

140 1909 3155 2358 4673 00080020 5604 4504 5378 34728 0673646جملــة الفصـل

1 867 33612 4058 8749 0453 00080026 0606 4506 2178 52739 60جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736
96 96 96 مراكز الترفیه للطفل والعائلة000300

1 143 2 245 1 032 18 4 402 4 420 نوادي األطفال000500
45 45 45 بناء مركب الطفولة بالتضامن001112

1 227 1 100 1 265 652 4 018 1 000 1 500 1 500 4 262 8 262 تهیئة نوادي األطفال001400
282 384 185 312 885 567 90 316 1 075 2 048 تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل001500
185 80 80 135 180 142 30 123 365 660 تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل001700
155 320 425 55 845 900 إحداث نوادي متنقلة لفائدة المناطق الریفیة002000

1 500 1 500 1 500 تهیئة و تجهیز ریاض األصفال البلدیة002900
156 24 25 995 1 200 1 200 تهیئة ووتجهیز فضاءات الطفولة المبكرة و ریاض األطفال البلدیة003000
800 700 400 240 2 140 2 140 بناء فضاء األسرة و الطفل بحي النور003111

4 578 1 000 779 1 985 6 1 348 7 000 8 348 بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة003800
3 891 589 20 2 500 2 000 4 500 تهیئة الریاض البلدیة003900
5 328 1 000 740 408 2 476 5 000 7 476 إحداث مركز اصطیاف وترفیه الطفل بجرجیس004482



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

120 نظـام أمـد

06736
230 200 250 680 680 إحداث نادي أطفال بحفوز004541

1 700 300 2 000 2 000 تركیز االلواح الشمسیة لتولید الطاقة الكهربائیة بمؤسسات الطفولة02300ج
400 100 500 500 إعادة بناء نادي األطفال السعیدان04173ج
463 150 613 613 تهیئة وتوسعة مركز اصطیاف وترفیه الطفل بالحمامات04521ج

679 03820 7695 8413 0616 8221189 6204 2631 5658 38830 0673645جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الطفولة 06739
2 951 1 500 1 600 229 8 466 431 1 500 1 200 11 615 14 746 تجهیزات لفائدة مؤسسات الطفولة000100
470 80 50 1 840 200 2 240 2 440 تجهیزات لفائدة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل000200
600 200 300 500 600 1 100 اقتناء تجهیزات لفائدة المراكز المندمجة للشباب والطفولة000300

021 7804 9501 3062291 20043110 8002 8551 28613 0673918جملــة الفصـل

2 700 81824 7196 0705 3677 02254919 4207 2633 4208 67444 63جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

التكوین 06606
952 50 56 1 626 770 280 1 634 2 684 تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش000211
34 20 786 5 835 840 المعهد األعلى لإلطارات الطفولة000311
50 50 50 اقتناء تجهیزات للمعهد العالي إلطارات الطفولة000411
5 30 35 35 اقتناء سیارة مصلحة للمعهد العالي إلطارات الطفولة000511

250 100 300 50 350 تجهیز المعهد االعلى الطارات الطفولة بدرمش000611
291 4121061501 07052 5543301 9592 066063جملــة الفصـل

3 291 4121061501 07052 5543301 9592 3جملــة البرنامج الفرعي

2 858 30438 12415 05015 82411 35447 0921 48014 0439 19117 16086 128جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

121 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
573 100 3 110 130 320 200 136 786 تهیئات مختلفة000400
110 110 110 بناء مقر األرشیف000700
400 400 400 تهیئة مصعد الوزارة000800
9 121 130 130 دراسة بناء المندوبیة الجهویة بقابس000981
10 120 130 130 دراسة بناء المندوبیة الجهویة بسیدي بوزید001043

130 130 130 دراسة بناء المندوبیة الجهویة بقفصة001171
970 200 1 170 1 170 بناء المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بقفصة03571ج
970 200 1 170 1 170 بناء المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بسیدي بوزید03643ج
650 100 750 750 تهیئة المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت03723ج
650 100 750 750 تهیئة المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بسلیانة03834ج
650 100 750 750 توسعة المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بمدنین03982ج
100 50 150 150 دراسة إحداث المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بمنوبة04014ج

092 06013011033718505 4261367103905 066036جملــة الفصـل

التجهیزات اإلداریة 06604
620 300 59 1 737 10 870 1 836 2 716 إقتناء وسائل نقل000200
141 109 55 195 250 تجهیز اإلدارات اإلقلیمیة000400
7 97 23 97 30 127 اقتناء تجهیزات مختلفة000500
37 13 50 50 اقتناء تجهیزات لفائدة االدارة العامة للمصالح المشتركة000700

50 50 50 GPS إقتناء وتركیز منظومة متابعة وسائل النقل000800
100 80 180 180 اقتناء وتركیز تجهیزات لتأمین مقر الوزارة000900

86972227300905 111327870651 3732 066043جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
100 100 100 اعداد دلیل اجراءات وطبعه000200

06608100100100جملــة الفصـل

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

122 نظـام أمـد

06736
150 150 150 450 450 دراسة إلحداث مؤسسات الطفولة006300

06736450450150150150جملــة الفصـل

1 247 3006 979757481 9301951 1675 2478101 3492 10جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

التجهیزات اإلداریة 06604
60 60 60 دعم و تطویر البنیة االساسیة  لالعالمیة بوزارة المراة و االسرة و الطفولة 000611

06604606060جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
76 76 76  مندوبیة جهویة14ربط بالشبكة  االداریة المندمجة  منظومة  ادب لفائدة 000111
133 53 98 106 98 80 284 ربط مؤسسات الطفولة بالشبكة الداخلیة لألنترنات000200
40 50 90 90 دراسة تدقیق السالمة المعاوماتیة000300
55 55 55  مندوبیات جهویة بمنظومة أدب10ربط 000400

30 30 30 عملیة تدقیق السالمة المعلوماتیة000500
39 39 39 اقتناء برمجیات إعالمیة00100ج

46 254 300 300 اقتناء معدات إعالمیة00300ج
0660587476225128445128396350جملــة الفصـل

2 934136225128445128396410جملــة البرنامج الفرعي

9 657 6966 979758761 3751951 2956 0351 3831 2832 11جملــة البرنامج

139 44318 07810 77520 4671 54949 80311 12516 00017 00045 515 88 574 الجملة  العامة



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

123

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

تونس  11150972972160972972310

77077077077050التكوین06606 50
تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش 000250 770 770 50 770 770

150202202202202260بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 110
تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 100
تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 001780 142 142 80 142 142

تهیئة مركبات الطفولة 001830 60 60 30 60 60

اریانة  125555

5555بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00155 5

بن عروس  131501 0001 0001001 0001 000250

000250 0001 0001 0001 1501بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 100



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

124

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016200 1 000 1 000 100 1 000 1 000 100

منوبة  14100100

100100بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 100

نابل  21509595509595100

5095959595100بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 50
تهیئة نوادي األطفال 0014100 95 95 50 95 95 50

بنزرت  23100340340120340340220

100340340340340220بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 120
تهیئة نوادي األطفال 001420 40 40 20 40 40

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 300 300 100 300 300

تهیئة مركبات الطفولة 0018100 100

باجة  311745050205050194



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

125

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

17450505050194بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 20
تهیئة نوادي األطفال 001470 50 50 20 50 50 50

تهیئة مركبات الطفولة 0018100 100
تهیئة ووتجهیز فضاءات الطفولة المبكرة و ریاض األطفال البلدیة 003024 24

جندوبة  32300300300110300300410

300300300300300410بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 110
تهیئة نوادي األطفال 001410 30 30 10 30 30

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 20 20 20 20 20

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016250 200 200 50 200 200 200

تهیئة مركبات الطفولة 0018130 50 50 30 50 50 100

الكاف  33200335335100335335300

200335335335335300بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 100
تهیئة نوادي األطفال 001420 50 50 20 50 50

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001580 285 285 80 285 285



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

126

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

هدم وٕاعادة بناء مركب الشباب والطفولة بمعتمدیة الطویرف 0051200 200

سلیانة  3450600600100600600150

50600600600600150بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 100
تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 600 600 100 600 600

القیروان  41210197197110197197320

210197197197197320بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 110
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 0015120 162 162 100 162 162 20

تهیئة مركبات الطفولة 0018100 35 35 10 35 35 90

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

القصرین  42240640640210640640450

240640640640640450بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 210
تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016200 600 600 200 600 600



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

127

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

تهیئة مركبات الطفولة 0018100 40 40 10 40 40 90

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

سیدي بوزید  431906060206060210

19060606060210بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 20
تهیئة مركبات الطفولة 0018110 60 60 20 60 60 90

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

سوسة  511709090309090200

17090909090200بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 30
تهیئة نوادي األطفال 001480 90 90 30 90 90 50

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 20

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

المنستیر  5290355355150355355240

90355355355355240بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 150
تهیئة نوادي األطفال 0014150 355 355 150 355 355



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

128

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

تهیئة مركبات الطفولة 001890 90

المهدیة  53190420420150420420340

190420420420420340بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 150
تهیئة نوادي األطفال 001420 20 20 20 20 20

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 300 300 100 300 300

تهیئة مركبات الطفولة 0018120 100 100 30 100 100 90

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

صفاقس  61201751755017517570

2017517517517570بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 50
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 20

تهیئة مركبات الطفولة 001850 175 175 50 175 175

قفصة  7111012012050120120160

110120120120120160بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 50
تهیئة نوادي األطفال 001470 50 50 20 50 50 50



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

129

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

تهیئة مركبات الطفولة 001890 70 70 30 70 70 60

توزر  7211012012050120120160

110120120120120160بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 50
تهیئة نوادي األطفال 001470 50 50 20 50 50 50

تهیئة مركبات الطفولة 001890 70 70 30 70 70 60

قبلي  733509090509090400

35090909090400بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 50
تهیئة نوادي األطفال 001470 20 20 20 20 20 50

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 100

تهیئة مركبات الطفولة 001830 70 70 30 70 70

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038200 200

قابس  81219219

219219بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة نوادي األطفال 001450 50



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

130

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001519 19

تهیئة مركبات الطفولة 001850 50

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

مدنین  82250400400200400400450

250400400400400450بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 200
تهیئة نوادي األطفال 001470 150 150 20 150 150 50

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 0015100 100 100 100 100 100

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 100

تهیئة مركبات الطفولة 001880 150 150 80 150 150

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

تطاوین  8323012012050120120280

230120120120120280بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 50
تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة مركبات الطفولة 0018130 120 120 50 120 120 80



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

131

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

588 4795 4796 8806 4791 4796 7086 3الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

132

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

تونس  11972972310972972310

7707705077077050التكوین06606

تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش 000250 770 770 50 770 770
202202260202202260بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001450 50
تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 100

تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 001780 142 142 80 142 142

تهیئة مركبات الطفولة 001830 60 60 30 60 60

اریانة  125555

5555بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001450 50
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00155 5

بن عروس  131 0001 0002501 0001 000250



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

133

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

000250 0001 0002501 0001 1بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016200 1 000 1 000 200 1 000 1 000

منوبة  14100100

100100بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 100

نابل  2195951009595100

95951009595100بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 0014100 95 95 100 95 95

بنزرت  23340340220340340220

340340220340340220بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001420 40 40 20 40 40

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 300 300 100 300 300



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

134

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

تهیئة مركبات الطفولة 0018100 100

باجة  3150501945050194

50501945050194بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001470 50 50 70 50 50

تهیئة مركبات الطفولة 0018100 100

تهیئة ووتجهیز فضاءات الطفولة المبكرة و ریاض األطفال البلدیة 003024 24

جندوبة  32300300410300300410

300300410300300410بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001410 30 30 10 30 30

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 20 20 20 20 20

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016250 200 200 250 200 200

تهیئة مركبات الطفولة 0018130 50 50 130 50 50

الكاف  33335335300335335300



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

135

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

335335300335335300بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001420 50 50 20 50 50

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001580 285 285 80 285 285

هدم وٕاعادة بناء مركب الشباب والطفولة بمعتمدیة الطویرف 0051200 200

سلیانة  34600600150600600150

600600150600600150بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 600 600 100 600 600

القیروان  41197197320197197320

197197320197197320بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 0015120 162 162 120 162 162

تهیئة مركبات الطفولة 0018100 35 35 100 35 35

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

136

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

القصرین  42640640450640640450

640640450640640450بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016200 600 600 200 600 600

تهیئة مركبات الطفولة 0018100 40 40 100 40 40

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

سیدي بوزید  4360602106060210

60602106060210بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة مركبات الطفولة 0018110 60 60 110 60 60

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

سوسة  5190902009090200

90902009090200بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001480 90 90 80 90 90



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

137

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 20

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

المنستیر  52355355240355355240

355355240355355240بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 0014150 355 355 150 355 355

تهیئة مركبات الطفولة 001890 90

المهدیة  53420420340420420340

420420340420420340بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001420 20 20 20 20 20

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 300 300 100 300 300

تهیئة مركبات الطفولة 0018120 100 100 120 100 100

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

صفاقس  611751757017517570



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

138

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

1751757017517570بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 20

تهیئة مركبات الطفولة 001850 175 175 50 175 175

قفصة  71120120160120120160

120120160120120160بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001470 50 50 70 50 50

تهیئة مركبات الطفولة 001890 70 70 90 70 70

توزر  72120120160120120160

120120160120120160بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001470 50 50 70 50 50

تهیئة مركبات الطفولة 001890 70 70 90 70 70

قبلي  7390904009090400

90904009090400بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

139

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

تهیئة نوادي األطفال 001470 20 20 70 20 20

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 100

تهیئة مركبات الطفولة 001830 70 70 30 70 70

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038200 200

قابس  81219219

219219بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001450 50

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001519 19

تهیئة مركبات الطفولة 001850 50

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

مدنین  82400400450400400450

400400450400400450بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001470 150 150 70 150 150



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

140

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 0015100 100 100 100 100 100

تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 0016100 100
تهیئة مركبات الطفولة 001880 150 150 80 150 150

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

تطاوین  83120120280120120280

120120280120120280بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة نوادي األطفال 001450 50
تهیئة مركبات الطفولة 0018130 120 120 130 120 120

بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 0038100 100

588 4795 4796 5886 4795 4796 6الجمـــلة : 



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

141

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

جدول إجمالي حسب الوالیات

تونس 11150972972160972972310

اریانة 125555

بن عروس 131501 0001 0001001 0001 000250

منوبة 14100100

نابل 21509595509595100

بنزرت 23100340340120340340220

باجة 311745050205050194

جندوبة 32300300300110300300410

الكاف 33200335335100335335300

سلیانة 3450600600100600600150

القیروان 41210197197110197197320

القصرین 42240640640210640640450



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :22

142

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

جدول إجمالي حسب الوالیات

سیدي بوزید 431906060206060210

سوسة 511709090309090200

المنستیر 5290355355150355355240

المهدیة 53190420420150420420340

صفاقس 61201751755017517570

قفصة 7111012012050120120160

توزر 7211012012050120120160

قبلي 733509090509090400

قابس 81219219

مدنین 82250400400200400400450

تطاوین 8323012012050120120280

588 4795 4796 8806 4791 4796 7086 3الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

222

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

143

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

972972310تونس 11972972310
55اریانة 1255

000250 0001 1بن عروس 131 0001 000250
100منوبة 14100
9595100نابل 219595100

340340220بنزرت 23340340220
5050194باجة 315050194

300300410جندوبة 32300300410
335335300الكاف 33335335300
600600150سلیانة 34600600150

197197320القیروان 41197197320
640640450القصرین 42640640450

6060210سیدي بوزید 436060210
9090200سوسة 519090200



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2019
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

222

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

144

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

355355240المنستیر 52355355240
420420340المھدیة 53420420340
17517570صفاقس 6117517570

120120160قفصة 71120120160
120120160توزر 72120120160
9090400قبلي 739090400
219قابس 81219
400400450مدنین 82400400450

120120280تطاوین 83120120280

588 4795 4796 5886 4795 4796 6الجمـــلة : 
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0808 
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3.  

4.  
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات

2115 2116 2112 2112 2119 2121 2121 

0888

0808

- 425 1334 2111 2111 2111 - 

 
 

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

3 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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 :والتقديرات الخاصة بالمؤشراإلنجازات  تحليل وتعليل .2

42521121334

2112

21212111
 

3  

 0808 
 

 
 

4

  

 

 

  

 

1.2.1.1 

1 1.2.1.1

2 

80

0810080808

 
 

 

0808 

3. 0810. 
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12211221

2121
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2121 
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2

111 

 

 

 
 

 

2112

 الخصائص العامة للمؤشر -2

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 : سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -

 

 مؤشرات قيس  أداء
 الهدف

وحدة 
 القيس

 انجازات
2112 

 ديراتتق

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

80

0810080808

 

 كمي

 
- 50 50 50 50 50 - 

0808 

% - 30 31 33 35 50 - 

 

 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -

11

2112212121

1322121 
 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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 رسم بياني لتطور البرنامج: .4
 2121حتى موفى سنة  نسبة االنقطاع المدرسي تقلص

 

 
 

 .  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:4

- 5

 

- 

- 

 

- 

 
 

الوسط  الترفيع في نسبة النساء العامالت فيالمؤشر  : بطاقة مؤشر قيس األداء

 الريفي  المنتفعات بالتغطية اإلجتماعية
 

 2.2.1.1:  رمز المؤشر .1

 :  تسمية المؤشر .2
   

 11.4211213.42121 

 32211234 

3 2112 
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1

11.4211213.42121

32211234

. 
 : نوع المؤشر

 طبيعة المؤشر

 : الهياكل الحكوميةالتفريعات: 

 

 

 الهياكل غير الحكومية        

 
 
 

 : طريقة احتساا  المؤشار

111

 

 

 مة للمؤشرالخصائص العا -3

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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111 

  وحدة المؤشر:  -

 المعطيات األساسية الحتسا  المؤشر: -

  

 

 

 

 

2112 

  

 

 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: -
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

18.1

%08121..1%

0808

% 

 
- 5,01 5,01 0155 5201 5301 - 

.0%0812.1%
% - 32 32 33 33 31 - 

 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -

 

11042112

13.42121

 

 

322112

342121

 : رسم بياني لتطور البرنامج .4
   

 نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية اإلجتماعيةتطور 
 

 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4
 

- 

 

- 

21122121
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1.3.1.15 

1. 1.3.1.1 

2. 4 
 .1530نهاية :  .3

 
 

 
 

- : 
 : 

 

 :4 
- : 

-  : 

-   

 

 
 
 
 

1 

 :  نسبة مئوية2

3- 2112

2121 

4-  

5-  

6-  :2112   

2- ... :) 

 الخصائص العامة للمؤشر -4

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2



156 

 

 
 
 
 
 

1. : 

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

1%

% 

 

- - 6 5,0 9 33 30 

 

2. : 

2

2121

 

3. : 

-  

-  

-  

-  

- 3

- 

 

-  

- 

 قراءة في نتائج المؤشر - 3
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1 2.3.1.1

2 

 

3 2112 

 
 
 
 

4  : 

5 1 

6 

 

2 : 

 

 عدد : .2

9.   
 : الهياكل الحكومية  11

  

 . : هياكل غير الحكوميةال            

 
 
 

1. :  

 

 عدد :  .2

3 

 

4.  :

 

5 : 

6. : 2112  

 الخصائص العامة للمؤشر -5

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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1. : 

 

 مؤشرات قيس  أداء
 الهدف

 وحدة القيس

 انجازات
 تقديرات
 إنجازات

 تقديرات

211
5 

2116 2112 2112 2119 2121 2121 

1 - 1 0 0 - 

2.  

422112112112

3 

- 15 

-  

- 

3 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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  :بطاقة مؤشر قيس األداء

- 1.1.2.1

-  2451
 

-  
 

 
 
 
 
 

 

 : 

 :

2451
 

5 . : 

6 . : 

2 . :

 
 
 
 

2. 2451

2 

2.  
9. :

2451. 

 

 

بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-1  

األسرة:  2الفرعي  امجبرنال  

 

 الخصائص العامة للمؤشر -6

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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11. 
 

11.  :

 

12.  

13.  :4 

14.  
 

 

 

 
 
 

5.  

 

 مؤشرات قيس  أداء
 الهدف

وحدة 
 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

1.1.0.1:

08و01

 

 كمي 

 

واليات  4  - -

211 

 سرةأ

11 

 والية

1111 

 أسرة
 

12 

والية 

2511 

 أسرة
 

 

12 

والية 

3211 

 أسرة
 

 

2 

 برنامج جديد : رسم بياني لتطور البرنامج. 3

 : . أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر4
 

 

-  

-  

-  

- 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 :0.2.0.2 :  

 تسمية المؤشر -

-  : 
 

 
 
 

1 

2 . 

3 .:  

4

. 

5 . : 

6 : 

2. 

 
 
 

: مجموع  .1

. 

2.  

3.  :

 

4.  :

 

5.  :

 

6. :  

2. : 211 

2.  :

 الخصائص العامة للمؤشر - 1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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6. : 

 

 مؤشرات قيس  أداء
 الهدف

وحدة 
 القيس

 تقديرات 2112 انجازات 

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

0.1.0.1 :

  08  .18  018  288  1888 

 
1.  

1 –  

- 

 

- 

 

-  

-  

-   

 

2-  

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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      - 1.2.2.1 : 

        -  : 

-  : 

 
 

 
 

1 . : 

2.:  

3.: 

 4 :

 5 :

6  

. التفريعات 2

 

 
 
 

1. . 

2.  : 

3  :

 

4  :

 

5  :

 

6   

2.  :3211  

2.  : 

 الخصائص العامة للمؤشر - 1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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1  
 

 اءمؤشرات قيس  أد
 الهدف

وحدة 
 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

  :1.0.1.. المؤشر

عدد األسر المنتفعة 

بدورات تحسيس  

 وتوفيق أسري

 088. 0088 1088 288 -- -- -- كمي 

 

2 

1

- 52 

- 3

-  

-  

-  

-     

 

2 -  

- 

3 

-  

-  

25
 

 شرقراءة في نتائج المؤ -3
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 : 

- : 2.2.2.1

   -  
 

-  : 
 

 
 
 
 

1. 

2. : 

3. : 

4. :

 

5  
6 . : 

2

 

 
 
 
 
1.

. 

2. :  

3. :-- 

4. :

 

5.: 

6. 

2. :1211141125) 

2.

 

 الخصائص العامة للمؤشر -2

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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2. : 

 

 مؤشرات قيس  أداءالهدف
وحدة 
 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

 :0.0.0.2المؤشر

عدد األسر المنتفعة 

 2888بخدمات الوقاية 

السلوكات المحفوفة 

بالمخاطر بفضاءات 

 األسرة.

 كمي

 أسرة

 

- - - 1888 0088 0088 0188 

 

-   

1 – 

25

52

2 

 

 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 مؤشر قيس األداءبطاقة 
- 2.1.1.2 

-  

-  
 

 
 
 
 

-  

-  

-  

- 

 

-  

- (qualité)(efficacité socio-

économique)efficience ) 

 ...(اإلدارات الجهوية  -
 

 
 
 

1.  :

 
2.  :% 

3.  :   

5. :  ، 

4. :   

2. : 

2.  :242121 
2. :  

 

 

بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-2  

الطفولة لبرنامج  

 

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر  -2
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1. : 
 

 مؤشرات قيس أداء
 الهدف

وحدة 
 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

نسبة األطفال المؤشر:  

المنتفعين ببرنامج 
 بالعائلةالرعاية 

% 55.3 42 42 42 24 21 24 

2 

2112

3 

9.  
 

1   
 

 اءمؤشرات قيس أد
 الهدف

 تقديرات

 المؤشر

 0829 
 والتدخالت األنشطةأهم 

 0820 

نسبة : المؤشر
المنتفعين األطفال 

 ببرنامج الرعاية بالعائلة

01% 

 0808 سنة
21 % 

ملتقى دوري لمديري  -
 المراكز المندمجة

طفال من  221تمكين  -

 يداع العائليبرنامج اإل

 

بميزانيات  522 -

المراكز 
 المندمجة.

 

2  

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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- 1.1.2.2 

-  

-  

 

 
 

 
 

1.  : 

2 : 

3.  :

  

5. :) 

 . 

1. : ind de résultatsInd de produit

Ind d’activité) 

2 : (qualité)(efficacité socio-

économique)efficience ) 

2 :  

 الخصائص العامة للمؤشر  -1
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1. :

34. 

 نسبة مائوية : .2

3. :

34 

5.  :

 

4. :

 

2. : 

2.  :242121 

 اد مراد البكريالسيدة سع:  .2

 

 
 
 
 

1. : 

 

 مؤشرات قيس  أداء
 الهدف

وحدة 
 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2114 2115 2116 2119 2121 2121 

نسبة إلتحاق : المؤشر 

األطفال بمؤسسات الطفولة 
  المبكرة

% 32.94 35.53 31.4 51 41 21 21 

2 

2121

21122124

34
 

2511211221112112 

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 راءة في نتائج المؤشرق -3
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2016

2112

 

3 

 
 

 
4 

 

 رات قيس أداءمؤش
 الهدف

 تقديرات

 المؤشر

 0829 

 األنشطةأهم 

 والتدخالت

 0820 

نسبة إلتحاق األطفال : المؤشر

 بمؤسسات الطفولة المبكرة

28 % 

 0808 سنة
 

 م د    1.4  -

 

2  
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-  :2.1.2.2 

-  : 

 

-  :  

 
 
 

 
 

1. : 

2. : 

3.

 

: المفاهيم -.4

412

 

5 :ind de résultatsInd de 

produitInd d’activité 

-efficacité socio)(qualité). طبيعة المؤشر: 6

économique)efficience ) 

2 

 الخصائص العامة للمؤشر  -1
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1. :

1412x111 

2. : 

3.:

1412 

4 

5.:

 

6

2.42

2 

 
 

 
1. : 

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

نسبة األطفال المؤشر: 

المنتفعين بخدمات التنشيط 

 في المؤسسات العمومية

 والخاصة

  

 

 

 

53 54 55 56 42 

 
 

 قراءة في نتائج المؤشر -2

 التفاصيل الفنية للمؤشر -1
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2 

- 43

2112

1212142 

2.  

  

 
 

3.  

مؤشرات قيس 
 أداء
 الهدف

 تقديرات

 المؤشر

 0829 
 والتدخالت األنشطةأهم 

 0820 

 :المؤشر
نسبة األطفال 

المنتفعين بخدمات 

التنشيط في 

المؤسسات 

 العمومية

 والخاصة

10 % 

 0801 سنة

 

 

 

 صيانة نوادي األطفال  -  10

 صيانة مركبات الطفولة. -

 صيانة نوادي اإلعالمية -

 ء وتجهيز نوادي متنقلة.اقتنا -

تجهيز النوادي الجديدة وتجديد  -

 التجهيزات.

 تجهيز مركبات الطفولة -

 تنظيم التظاهرات الوطنية -

صيانة المراكز المندمجة  -

 للشباب والطفولة

تجديد تجهيزات المراكز  -

 المندمجة للشباب والطفول

1411  

1411 

121 

 

 

1151 

 

1411 

211 

 

 
4.   :  
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5  

 

- 1.1.3.2

  معدل :  -

-  : 

 
 

 

1  

2.  :. 

3  :

 

5 . :  
5 .ind de résultatsInd de produit

Ind d’activité 

6..: (qualité)(efficacité socio-

économique)efficience ) 

2.: (

 

 

 
 

1.  : 

2.  : 

3. : 

                            

5.  :

 

5.  :

. 

6.  : 

2.  :14 2121. 

2.  : 

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2



177 
 

 
 

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

1. : 
 

 الهدف مؤشرات قيس  أداء
وحدة 
 القيس

 انجازات
2112 

 تقديرات

2115 2116 2112 2119 2121 2121 

 :المؤشر  
ن لكل إطار معدل ساعات التكوي

 في السنة
%  2.1 3 2 12 15 15 

 

2. : 
 

 

 

3. : 

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

 تقديرات

 المؤشر

 0829لسنة 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 تقديرات

 اإلعتمادات

 لألنشطة 

 0820لسنة 

:  المؤشر

معدل ساعات 

لتكوين لكل ا

إطار في 

 السنة

11 

 ساعة/إطار/سنة

 0801 سنة

0 

 تأهيل إطارات التفقد في السلك 
 

 تطوير قدرات المتفقدين 
 

  تطوير قدرات اإلطارات
 التربوية في مجال الرعاية 

  تطوير قدرات اإلطارات
الجهوية: )الطفولة األولى 

والمبكرة+ اإلطارات 
المختصة+ إطارات التنشيط 

 ية(+ إطارات الرعا

 10.000 
 

 12.150 
 

 8.961 
 

 120.000 
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 مؤشر قيس األداءطاقة ب

- 

- 

- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصائص العامة للمؤشر-1

 الفنية للمؤشر التفاصيل   -2
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مؤشرات قيس  

 الهدف أداء

وحدة 

 القيس

 انجازات
0820 

 يراتتقد

0822 0822 0822 0829 0808 0802 

 ..1.1.1المؤشر  

عدد الزيارات 

 للمسنين

 كمي

 
زيارة في 

 الشهرين

زيارة في 

 الشهرين

زيارة في 

 الشهرين

زيارة في 

 الشهر

80 

زيارتين 

 في الشهر

زيارتين  80

 في الشهر

8. 

زيارات في 

الشهر 

للمسن 

 الواحد

 

 

 

 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 داءاأل قيسبطاقة مؤشر 

- 

- 

- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 سلسلة النتائج )إلانجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر:  .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

  الهدف

وحدة 

 القيس

 انجازات 
0820 

 تقديرات

0822 0822 0822 0829 0808 0802 

: الرفع 1.1.1  الهدف

دمات من جودة الخ

الاجتماعية والصحية 

 للمسنين

        

: عدد 2.1.1.1املؤشر 

املسنين املكفولين لدى 

 عائالت حاضنة.

 111 121 119 111 47 97 69 كمي

 

تطور عدد املسنين املكفولين لدى أسر تحليل وتعليق النتائج وتقديرات إلانجازات الخاصة باملؤشر: . 2

قصد إلابقاء على املسن في محيط أسري مما ينعكس إيجابا  ضيةمقارنة بالسنوات الثالث املنقحاضنة 

 على صحته النفسية والتقليص من كلفة التعهد املؤسساتي من جهة أخرى 
 

 . أهم ألانشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:  7

 إسناد منح للعائالت الكافلة عن طريق املندوبيات الجهوية للمرأة وألاسرة.  -

ملتقيات توعوية وتحسيسية الستقطاب عائالت راغبة في الكفالة بالتعاون والتنسيق بين تنظيم   -

 الوزارة وهياكلها الجهوية والجمعيات العاملة في املجال.

مزيد التعريف بالبرنامج عبر وسائل إلاعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة وذلك في إطار خطة اتصالية   -

 متكاملة .
 

 : ائص املتعلقة باملؤشر. تحديد أهم النق5

 تشتت مصدر املعلومة.  -

 صعوبة في تحيين املؤشر.  -

 صعوبة في إيجاد عائالت راغبة في احتضان مسنين  -

 ف املنحة املسندة للعائلة الكافلضع -

 قراءة في نتائج المؤشر -3



182 

 

 بطاقة مؤشر قيس األداء

 
 .1.3.1.3/ 3.1.3/ 1( /3رمز املؤشر :) -

 تسمية املؤشر : نسبة التغطية املباشرة. -

 ----ن املؤشر : تاريخ تحيي -

 

 
 
 

 املسنين. البرنامج الذي يرجع إليه املؤشر: . 1

 الخدمات الرعائية للمسنين.. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر )إن أمكن ذلك(: 2

 تحسين ظروف العيش بمؤسسات رعاية املسنين.. الهدف الذي يرجع إليه املؤشر: 1

هذا املؤشر إلى تحسين ظروف إلاقامة بمؤسسات رعاية  دفيه. تعريف املؤشر: توضيح املفاهيم: 7 

املسنين واملتعلقة أساسا بالترفيع في نسبة التغطية باألعوان وبدعم الحاجيات ألاساسية للمقيمين 

 من حيث التغذية والنظافة والرعاية الصحية والطاقة والترفيه...

   مؤشر كمي.. نوع املؤشر: 5

س ي للتضامن الاجتماعي وجمعيات رعاية املسنين املشرفة على تسيير الاتحاد التون. التفريعات: 9

 مؤسسات الرعاية.

 

 
 

 مقيـــــس. .طريقة احتساب املؤشر:1

 كّمي..وحدة املؤشر: 2

 نفقات التسيير -عدد ألاعوان العاملين باملراكز.املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: 1

تقارير الاتحاد التونس ي للتضامن                                                املؤشر:  .طريقة تجميع املعطيات ألاساسية الحتساب7

 الاجتماعي وجمعيات رعاية املسنين املشرفة على تسيير مؤسسات الرعاية.

إحصائيات إدارية )الاتحاد التونس ي للتضامن .مصدر ونوع املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: 5

 الاجتماعي(.

 سداس ي.ريخ توفر املؤشر: .تا9

 .جودة الخدمات املسداة للمقيمين داخل مؤسسات الرعاية.القيمة املستهدفة للمؤشر: 4     

 كاهية مدير رعاية كبار السن –إيمان بالشيخ .املسؤول عن املؤشر بالبرنامج: 8

 

 الخصائص العامة للمؤشر -2

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 سلسلة النتائج )إلانجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر:   .1

 

 داء الهدفمؤشرات قيس  أ
وحدة 

 القيس

 انجازات 
0820 

 تقديرات

0822 0822 0822 0829 0808 0802 

: تحسين 2.1.1الهدف 

ظروف العيش بمؤسسات 

 رعاية املسنين

        

: نسبة 1.2.1.1املؤشر 

 التغطية املباشرة

 كمي

 

14.8 

 

77.5 74.5 51.4 51.4 51.4  

 

الترفيع في الكلفة اليومية للمسن الواحد زات الخاصة باملؤشر: . تحليل وتعليق النتائج وتقديرات إلانجا2

 مقارنة بالتكلفة اليومية في السنوات السابقة.
 

 . رسم بياني لتطور البرنامج:  1

 2019-2015تطور نسبة التغطية املباشرة 

 

 
 أهم ألانشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر: . 4

رعاية املسنين للرفع من نسبة التغطية بأعوان الرعاية املباشرة وإلاطارات دعم الانتدابات بمؤسسات  -

 الطبية وشبه الطبية.

 دعم أبواب التغذية والنظافة والرعاية الصحية والطاقة. -
 

 :تحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر -5

 تعدد الهياكل املتدخلة في مؤسسات الرعاية.  -

 لجمعيات املشرفة على مؤسسات الرعاية في امليزانية.ضعف املوارد الذاتية ومساهمة ا  -

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 بطاقة مؤشر قيس االداء

 .3.3.1.3/ 3.1.3/ 1( /3رمز املؤشر : ) -

 تسمية املؤشر :نسبة التغطية غير املباشرة. -

 ----تاريخ تحيين املؤشر :  -

 
 

 

 

 املسنين. . البرنامج الذي يرجع إليه املؤشر: 1

 الخدمات الرعائية للمسنين.إليه املؤشر )إن أمكن ذلك(: . البرنامج الفرعي الذي يرجع 2

 تحسين ظروف العيش بمؤسسات رعاية املسنين.. الهدف الذي يرجع إليه املؤشر: 1

هذا املؤشر إلى تحسين ظروف إلاقامة بمؤسسات رعاية  يهدفتعريف املؤشر: توضيح املفاهيم:  7 

سية والتجهيزات لتستجيب لخصوصيات املسنين واملتعلقة بالخصوص بتحسين البنية ألاسا

 املقيمين بها إضافة إلى الترفيع في طاقة استيعاب البعض منها.

   مؤشر كمي.. نوع املؤشر: 5

الاتحاد التونس ي للتضامن الاجتماعي وجمعيات رعاية املسنين املشرفة على تسيير . التفريعات: 9

 مؤسسات الرعاية.

 

 
 
 
 ــس.مقيـــ .طريقة احتساب املؤشر:1

 كّمي..وحدة املؤشر: 2

 عدد طلبات العروض واملشاريع املنجزة..املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: 1

تقارير الاتحاد التونس ي للتضامن                                                .طريقة  تجميع املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: 7

 املشرفة على تسيير مؤسسات الرعاية. الاجتماعي وجمعيات رعاية املسنين

إحصائيات إدارية )الاتحاد التونس ي للتضامن .مصدر ونوع املعطيات الاساسية الحتساب املؤشر: 5

 الاجتماعي(.

 سداس ي..تاريخ توفر املؤشر: 9

 تحسين ظروف إلاقامة من حيث البناءات والتجهيزات.القيمة املستهدفة للمؤشر: 4     

 كاهية مدير رعاية كبار السن –إيمان بالشيخ ؤشر بالبرنامج: .املسؤول عن امل8

 

 

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 . سلسلة النتائج )إلانجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر: 1

 

 مؤشرات قيس  أداء
وحدة 

 القيس

 تقديرات إنجازات انجازات

2115 2119 2114 2118 2116 2121 

: تحسين 2.1.1الهدف 

ظروف العيش 

بمؤسسات رعاية 

 سنينامل

       

: نسبة 2.2.1.1املؤشر 

 التغطية غير املباشرة
% 

 

12.5 

 

4.8 

 

4.1 

 

4.1 

 

 

4.1 

 

4.1 

 
 
 

 . تحليل وتعليق النتائج وتقديرات إلانجازات الخاصة باملؤشر: 2    

تطور حجم الاعتمادات املخصصة للبناءات والتجهيزات ووسائل النقل لفائدة مؤسسات رعاية املسنين  -

 بالثالث سنوات املنقضية.مقارنة 

 . رسم بياني لتطور البرنامج:  1

 

 
 

 ءة في نتائج المؤشرقرا -3
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 . أهم ألانشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر: 7 

  تحسين البنية ألاساسية لتستجيب لخصوصيات املقيمين وإعداد دراسات فنية ملشاريع البناءات

 والصيانة والتهيئة املبرمجة. 

 ب بعض املؤسسات.الترفيع في طاقة استيعا 

   

 : 2118أشغال البناءات والتهيئة والصيانة والتجهيز املبرمجة لسنة 

 البناءات والتهيئة:

 

 * البناءات: 

  :م د(. 4.4م د )الكلفة الجملية للمشروع:  4إعادة بناء مركز رعاية املسنين منزل بورقيبة 

 أد: 499: التهيئة* 

 أد(. 499أد  )الكلفة الجملية للمشروع:  199:  بمنوبة ناملركب الصحي ملركز رعاية املسني تهيئة 

  م د(. 1.0أد)الكلفة الجملية للمشروع:  099:بالقيروانتهيئة وصيانة عامة ملركز رعاية املسنين 

   أد. 160: بسوسةتهيئة املركب الصحي وعزل السطوح ملركز رعاية املسنين 

  :أد.  130تهيئة املطبخ ملركز رعاية املسنين بقرمبالية 

 

 أد: 911* التجهيزات: 

  :أد. 149تجديد تجهيزات املراكز 

  :)أد. 439تجهيز مركز  رعاية املسنين بمنزل بورقيبة )تجهيز املطبخ وتجهيزات مختلفة 

  
 :تحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر -5 

 تعدد الهياكل املتدخلة في مؤسسات الرعاية - 
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 بطاقة مؤشر قيس األداء
 

 1.1.3.3/.. 1.3.3/ 3.3( /  3):  ؤشررمز امل -

  : عدد  الكفاءات املوظفة واملنخرطة بالسجل تسمية املؤشر -

 ---:  تاريخ تحيين املؤشر -

 

 
 

 املسنين البرنامج الذي يرجع إليه املؤشر : .1

 .إدماج املسنين في الحياة العامةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 توظيف واستثمار كفاءات وخبرات كبار السن.يرجع إليه املؤشر:  الهدف الذي .1

يهدف هذا املؤشر إلى الرفع من فرص إدماج كفاءات وخبرات كبار  تعريف املؤشر: توضيح املفاهيم: .7

 السن املنخرطين بالسجل وتوظيفها في منظومة التنمية.

 كمي/ نتائج  نوع املؤشر: .5

 ألاسرة و الطفولة : الجمعية / وزارة املرأة و التفريعات .9

 

 
 
 : مقيس طريقة احتساب املؤشر .1

 : كمي.وحدة املؤشر .2

عدد الكفاءات من كبار السن التي تم توظيفها واملنخرطة  املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر:  .1

 بالسجل.

 طريقة تجميع املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر:   .7

ئدة الجمعيات واملؤسسات العمومية بطاقات وصف فنية وقائمة في الخدمات املنجزة لفا  -

 والخاصة من قبل الكفاءات املنخرطة بالسجل. 

 اتفاقيات شراكة بين الجمعية والهياكل املستفيدة .  -

 : إحصائيات إدارية )إدارة املسنين بالتنسيقمصدر املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر .5

 مع الجمعية املكلفة بالتصرف في السجل(. 

 سنويا  شر:تاريخ توفر املؤ  .9

مسنا بالجمعيات واملؤسسات  399: توظيف قدرات وكفاءات حوالي القيمة املستهدفة للمؤشر .4

 .3939العمومية والخاصة مع نهاية سنة 

رئيس مصلحة  -السيد خالد املطوس ي، أخصائي إجتماعي مستشاراملسؤول عن املؤشر بالبرنامج: .8

 خدمات الرعاية.

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 التقديرات الخاصة باملؤشر: سلسلة النتائج )إلانجازات( و  .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف:

وحدة 

 القيس

 انجازات
0820 

 تقديرات

0822 0822 0822 0829 0808 0802 

: عدد  2.1.2. : 3املؤشر

الكفاءات املوظفة 

 واملنخرطة بالسجل.

 399 399 399 199 9 9 9 كمي
 

 

تطور عدد الكفاءات املوظفة ؤشر: تحليل وتعليق النتائج وتقديرات إلانجازات الخاصة بامل .2

 واملنخرطة بالسجل مقارنة بالسنوات املنقضية.
 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .1
 

 أهم ألانشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:  -4

 إعالن دعوة للترشح  -

 تأطير ومرافقة الجمعيات  -

 السن:  التوجهات وآلاليات" لـ: تنظيم ورشة تكوينية حول "الاستثمار في كفاءات كبار  -

 * عرض التجارب الناجحة للجمعيات العاملة  في املجال الاجتماعي.

 * دور القطاع الخاص في استثمار كفاءات كبار السن.

* الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال توظيف كفاءات كبار السن في خدمة 

 الشأن العام.

 

 ملتعلقة باملؤشر:تحديد أهم النقائص ا -5

مدى قدرة الجمعيات واملؤسسات على الاستجابة لألهداف والنتائج املرجوة من طرف الوزارة  -

. 

 مطالبة الكفاءات الراغبة في توظيف خبراتها بحوافز مالية )منحة التنقل (. -

 عزوف الكفاءات عن الانخراط بالسجل . -

 صعوبة النفاذ أو التسجيل عبر التطبيقة. -

 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 ر قيس األداءبطاقة مؤش

 .2.1.2.3/ 3.3.3/ 3.3( /3: ) رمز املؤشر -

 : عدد املشاريع املنجزة في إطار دعم القدرات.تسمية املؤشر -

 ---:  تاريخ تحيين املؤشر -

 
 

 

 
 املسنينالبرنامج الذي يرجع إليه املؤشر :  .1

 ة العامةإدماج كبار السن في الحياالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 دعم أنشطة النوادي النهارية.الهدف الذي يرجع إليه املؤشر:   .1

يرمي هذا املؤشر إلى تركيز نوادي نهارية نموذجية لتقديم تعريف املؤشر )توضيح املفاهيم(:  .4

أنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة ومتميزة واستقطاب أكبر عدد ممكن من الرواد وتدعيم قدرات 

 صية اجتماعية مهنية.نوادي نهارية ذات خصو 

 كمي / نتائج نوع املؤشر:  .5

 الجمعيات العاملة في مجال املسنينالتفريعات:  .9

 
 

 
 

 : مقيسطريقة احتساب املؤشر .1

 كميوحدة املؤشر:  .2

  اتفاقيات الشراكةاملعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر:   .1

 ملتابعةالتقارير و زيارات ا طريقة  تجميع املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: .7

إحصائيات إدارية )إدارة املسنين ، املندوبيات  مصدر املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: .5

 الجهوية ( و الجمعيات العاملة في مجال املسنين .

 سنوي  تاريخ توفر املؤشر: .9

ناديا نهاريا نموذجيا لتقديم أنشطة ترفيهية وتثقيفية  31إحداث القيمة املستهدفة للمؤشر:  .4

 . 3939تميزة واستقطاب أكبر عدد ممكن من الرواد مع موفى سنة متنوعة وم

رئيس  -السيد خالد املطوس ي، أخصائي إجتماعي مستشاراملسؤول عن املؤشر بالبرنامج:  .8

 مصلحة خدمات الرعاية.

 

 

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 سلسلة النتائج )إلانجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر: .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تانجازا
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

0822 0822 0822 0820 0829 0808 0802 

: عدد 2.1.2.3املؤشر 

املشاريع املنجزة في 

 إطار دعم القدرات.

 93 96 96 98 93 9 9 كمي 

 

  تحليل وتعليق النتائج وتقديرات إلانجازات الخاصة باملؤشر: .2

فيهية وتثقيفية متنوعة وقادرة على استقطاب والية بنوادي نهارية نموذجية توفر أنشطة تر  31تغطية 

 أكبر عدد من الرواد مقارنة بأنشطة النوادي في السنوات السابقة.
 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .1

 

 أهم ألانشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:   .7

 إعالن دعوة للترشح  -

 تسيير نوادي نهارية. زيارات املتابعة واملرافقة الفنية للجمعيات املشرفة على -

 إبرام اتفاقيات شراكة -

 ضبط املعايير املرجعية للنادي النهاري النموذجي -

 ضبط برنامج النشاط -

 تطوير أنشطة النوادي النهارية ومالءمتها مع احتياجات كبار السن وخصوصياتهم. -

 

 : تحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر .5

 جة.مدى احترام تنفيذ روزنامة ألانشطة املبرم -

 جدية أطراف الشراكة والتزامهم بتنفيذ مكونات املشروع. -

 توفر إلاطار الالزم على مستوى إلادارات الجهوية ملتابعة النوادي النهارية. -

 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 1.3.3.3/ 3.3.3/ 3( /  3: )رمز املؤشر -

 السن. : عدد البرامج وامللتقيات التوعوية حول تحصين حقوق كبار  تسمية املؤشر -

 .3912أكتوبر تاريخ تحيين املؤشر :  -

 
 

 
 

 املسنين البرنامج الذي يرجع إليه املؤشر: .1

 إدماج املسنين في الحياةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 العامة. 

  نشر ثقافة حقوق كبار السن. الهدف الذي يرجع إليه املؤشر: .1

:   يهدف هذا املؤشر إلى نشر ثقافة حقوق كبار السن ومكافحة تعريف املؤشر: توضيح املفاهيم .7

كل أشكال التمييز على أساس السن والنوع الاجتماعي. عالوة على حماية كبار السن في وضعيات 

  إلى جانب إرساء تصور لحياة أسرية ومجتمعية مستقرة ومتضامنة. التهديد.

 : كمينوع املؤشر .5

 ت الجهوية.الوزارة واملندوبياالتفريعات:   .9

 
 

 

 
  مقيس طريقة احتساب املؤشر: .1

 كيفي/  كمي وحدة املؤشر: .3

 الخطة إلاتصالية في قطاع  املسنين  املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر:  .3

 : عدد امللتقيات والبرامج  التوعوية املنجزة . طريقة تجميع املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر .4

 الوزارة واملندوبيات الجهوية..املؤشر:  مصدر املعطيات ألاساسية الحتساب .0

 سنويا  تاريخ توفر املؤشر: .6

 تحصين حقوق كبار السن.القيمة املستهدفة للمؤشر:  .2

رئيس مصلحة -خالد املطوس ي أخصائي إجتماعي مستشاراملسؤول عن املؤشر بالبرنامج:  .8

 خدمات الرعاية.

 

 الخصائص العامة للمؤشر-1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 ؤشر: سلسلة النتائج )إلانجازات( والتقديرات الخاصة بامل .1

 

 

لتعريف ببرامج املسنين ونشر ثقافة : اتحليل وتعليق النتائج وتقديرات إلانجازات الخاصة باملؤشر .2

 حقوق كبار السن والتسويق ملجلة حماية كبار السن.
 

 
 أهم ألانشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:   -1

 إنتاج ومضة إشهارية )تلفزية و/أو إذاعية(. -

 إنتاج معلقات توعوية تحسيسية. -

جهة إلى كبار السن والخدمات إعداد مطويات هادفة إلى التعريف بمختلف البرامج املو  -

 املسداة لفائدتهم.

 تنظيم يوم تحسيس ي بمناسبة اليوم العالمي ملناهضة العنف ضد كبار السن. -

 تنظيم ملتقيات وطنية وجهوية للتعريف بمجلة حماية كبار السن. -
 

 :حديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشرت -3

 مؤشر جديد سنعمل على تحقيقه.  -

 

 

 

 : 2.2.1الهدف.

وحدة 

 القيس

 تقديرات انجازات

2118 

 تقديرات

2115 2119 2114 2116 2121 2121 

  : 1.2.2.1املؤشر

عدد البرامج وامللتقيات 

التوعوية حول تحصين 

 حقوق كبار السن.

 

 19 2 0 برنامج جديد كمي 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 قيس األداءبطاقة مؤشر 
      5.5.3.5: رمز المؤشر

 تحسين نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي.:  تسمية المؤشر -
 : ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر -

 

 
 

 

 برنامج المساندة والقيادة  :البرنامج الذي   يرجع إليه المؤشر .1
 ابعة  اإلشراف والمساندة والمت / .البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
 الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في الموارد البشرية .3
تعريف المؤشر: الهدف من اعتماد هذا المؤشر هو قياس مدى قدرة اإلدارة وتقييم  .4

أدائها فيما يتعلق بإنجاز مخطط التكوين السنوي آخذين بعين االعتبار الموارد المالية 
المتوفرة  وما لهذا البرنامج السنوي للتكوين  المخصصة للغرض واإلمكانات اللوجستية

من أثر إيجابي على الرفع من تنمية كفاءات اإلطارات واألعوان وتحيين معارفهم في 
مجاالت العمل وتطوير قدراتهم مما ينعكس إيجابيا على أداء األعوان ويحفزهم على 

 مزيد العطاء والمثابرة
 نوع المؤشر: كمي .5
 زية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والمندوبيات الجهوية.التفريعات:اإلدارة المرك .6

 
 

 

بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-4  

القيادة والمساندة لبرنامج  

 

 الخصائص العامة للمؤشر 



194 
 

 
 
 
 

 طريقة احتساب المؤشر:عدد البرامج المنجزة/العدد الجملي للبرامج المذكورة بالمخطط.
 : نسبة مائوية وحدة المؤشر .0,
نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي بالنسبة  : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .0,

 للسنوات الفارطة
: مصدر إداري: إدارة الموارد  الحتساب المؤشر األساسيةطريقة  تجميع المعطيات  .9,

 البشرية
 : إدارة الموارد البشرية الحتساب المؤشر: مصدر إداري األساسيةمصدر المعطيات  .,5
 : ديسمبر من كل سنة تاريخ توفر المؤشر .55
 2018سنة   %,9:  القيمة المستهدفة للمؤشر .52
 .: مدير الموارد البشرية نامجالمسؤول عن المؤشر بالبر  .53

 

 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .5

 الهدف مؤشرات قيس  أداء
وحدة 

 القيس

 انجازات
0820 

 تقديرات

0822 0822 0822 0829 0808 0802 

 5.5.3.5: المؤشر
تحسين نسبة إنجاز مخطط 

 التكوين السنوي
% 56.25 43.75 91.66 00 70 80 90 

  

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 تحليل والتعليق على النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

بعين االعتبار  باألخذتسعى إدارة الموارد البشرية إلى تحسين نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي 
من %02.10اللوجستية المتوفرة قصد المرور من نسبة  واإلمكانياتاالعتمادات المالية المرصودة 

 وتم اعتماد هذا المؤشر على األسس التالية :، 2018سنة  % 95إلى  1533سنة 

  إن اعتماد نسبة إنجاز مخطط التكوين في اآلجال من شأنه أن يمد اإلدارة بالمعلومات
عدد المنتفعين من  الالزمة حول نسبة التأطير وبالتالي تحسين النسبة كل سنة بالترفيع

مهارات وكفاءات المعنيين بالتكوين والتأطير مما  من التكوين كما تؤدي إلى الرفع من
 يرفع مردوديتهم في العمل.

   لكي نتمكن من برمجة االعتمادات المالية الضرورية إلنجاز مخطط التكوين بعنوان
السنوات المقبلة إذ أن عدم التحكم في نسبة إنجاز مخطط التكوين من شأنه أن يؤدي 

لكن دون استعمالها فعليا بعنوان السنة المالية التي إلى رصد اعتمادات لفائدة البرنامج 
 .تم رصد االعتمادات فيها

 
 رسم بياني لتطور البرنامج:.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

مؤشرات قيس أداء الهدف

ت سين نسبة إنجاز مخطط التكوين
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .3

 في آجالها. عن استشارات لتأمين الدورات التكوينية المبرمجة بمخطط التكوين اإلعالن
 

 تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر.1
 

 عدم توفر المعدات والوسائل االعتمادات المطلوبة لتأمين دورات تكوينية
 

 بطاقة مؤشر قيس األداء
      5.5.3.2: رمز المؤشر -
االنتدابات خالل السداسي الثاني من السنة المالية إنجاز تحسين نسبة :  تسمية المؤشر -

 المعنية
 : ديسمبر من كل سنة اريخ تحيين المؤشرت -

 
 

 
  برنامج المساندة والقيادة : يرجع إليه المؤشرالبرنامج الذي  - 5
 اإلشراف والمساندة والمتابعة   /البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر - 2
 تحسين التصرف في الموارد البشريةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  - 3
هو قياس مدى قدرة اإلدارة وتقييم أدائها  الهدف من اعتماد هذا المؤشرؤشر: تعريف الم - 3

من  والطفولة واألسرة المرأةفيما يتعلق باالستجابة إلى حاجيات كافة الهياكل الراجعة وزارة 
اإلداري وذلك عبر االنتدابات بالمناظرات الخارجية  موارد بشرية ضمانا لحسن سير العمل

صادقة عليه بقانون المالية وضبطه بقرار ضبط عدد ونوع الخطط استنادا إلى ما تمت الم
المراد سد الشغور بها عن طريق االنتداب، فالمقصود بإنجاز االنتدابات في اآلجال هو 

 التوصل إلى انتداب كافة الخطط المرخص فيها بقانون المالية في السنة المالية المعنية.
 نوع المؤشر: كمي - 1
 ارة المركزية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والمندوبيات الجهوية.التفريعات:اإلد - 6

 الخصائص العامة للمؤشر -9
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 المرأةفي اآلجال/حاجيات الوزارة  االنتدابات التي تمت عددطريقة احتساب المؤشر: - 5
 .من انتدابات مصادق عليها بقانون مالية السنة المعنية والطفولة واألسرة

 نسبة مائويةوحدة المؤشر:  - 2
 ات األساسية الحتساب المؤشر:المعطي - 3
مصدر إداري: إحصائيات تتعلق تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: طريقة  - 3

 باالنتدابات المنجزة مقارنة بما هو مصادق عليه بقانون مالية السنة المعنية
 إدارة الموارد البشريةالحتساب المؤشر:  األساسيةمصدر المعطيات  - 1
 آخر السنة الماليةالمؤشر:  تاريخ توفر - 6
 1530سنة  %25القيمة المستهدفة للمؤشر:  - 0
 .الموارد البشرية مديرالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  - 0
 

 

 
 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:.5
 

 مؤشرات قيس  أداء
 الهدف

وحدة 
 القيس

 انجازات
2,50 

 تقديرات
2,51 2,56 2,50 2,59 2,2, 2,25 

      5.5.3.2: المؤشر
تحسييييييين نسييييييبة االنتييييييدابات 

المنجييييييزة خييييييالل السداسييييييي 

الثيييياني ميييين السيييينة المالييييية 

 المعنية

% 5,, 

 

 , 

لم تتم 

برمجة 

 انتدابات

, 

لم تتم  

برمجة 

 انتدابات

0  

لم تتم 

برمجة 

 انتدابات

0  

لم تتم 

برمجة 

 انتدابات

5,,  5,,  

 

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3



198 
 

  : ةــمالحظ
تساوي  2013المنجزة في اآلجال أي خالل السداسیة الثانیة من سنة االنتدابات  نسبة

والتي لم یصدر األمر  2012نظرا لتكفل اإلدارة بإنجاز االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة  20%
المالیة وزارة ، وكذلك بسبب تعلیق 2013المتعلق بتحدید اإلجراءات المتعلقة بها إال في جانفي 

  .2013رمجة بعنوان سنة لجمیع االنتدابات المب
  

  .2014نظرا لعدم برمجة انتدابات بعنوان سنة  %00هي  2014وبالنسبة لسنة 
 تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.2

  

تسعى إدارة الموارد البشریة من خالل هذا المؤشر إلى تحسین نسبة إنجاز االنتدابات 
وهو ما یمثل خیر دلیل على قدرة اإلدارة على  معینة في نفس السنةالمبرمجة بعنوان سنة مالیة 

االستجابة لحاجیات الهیاكل المعنیة وتوفیر ما یلزمها من موارد بشریة ضمانا لحسن سیر العمل 
اإلداري وقادرة على الرقي به وتطویره عمال بمبدأ استمراریة المرفق العمومي وعدم تعطیل العمل 

ومن جهة أخري إلى االستجابة لحاجیات كافة الهیاكل الراجعة بالنظر إلى  هذا من جهة،اإلداري 
سنة  % 28.57في أسرع اآلجال وذلك عبر الترفیع من النسبة من  وزارة المرأة واألسرة والطفولة

  .2018سنة  % 60إلى  2012
 رسم بیاني لتطور البرنامج:.3
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60%

80%

100%
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مؤشرات قیس أداء الھدف

تحسین نسبة االنتدابات المنجزة خالل 
السداسي الثاني
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 نشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:أهم األ  .3

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 بطاقة مؤشر قيس أداء 

 
 2  1  2  5: رمز المؤشر -

 : نسبة التغطية بالشبكة اإلدارية المندمجةتسمية المؤشر -

 : آخر كل سنةتاريخ تحيين المؤشر  -
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Iبطاقة مؤشر قيس أداء /  
 

 : القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر -1

 : األساليب واإلعالميةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر-2

 : تطوير البنية األساسية المعلوماتية والخدمات عن بعدالهدف الذي يرجع إليه المؤشر-3

 : نسبة تعريف المؤشر -4

 indice de résultat: مؤشر نتائج /  نوع المؤشر -5

 indice d’efficience: مؤشر فاعلية  / طبيعة المؤشر -6

 –:  سب صنف المؤسسات المستهدفة )مندوبيات جهوية للمرأة واألسرة التفريعات  -2

 مؤسسات عمومية(.
 

IIالتفاصيل الفنية للمؤشر /  
 

   Nombre de structures ayant  bénéficié de RNIA ::طريقة احتسا  المؤشر -1

Nombre de structures à  bénéficier de RNIA  
 : مأوية وحدة المؤشر -2

: فاتورة شركة تالكوم وفاتورة المركز الوطني المعطيات األساسية الحتسا  المؤشر-3

 لإلعالمية  

: موافاة إدارة التنظيم واألساليب طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتسا  المؤشر -5

 كة تالكوم واإلعالمية بفاتورة شر

 : شهر ديسمبر  تاريخ توفر المؤشر -5

 %100:  القيمة المستهدفة للمؤشر -2

 : السيد م مد رؤوف الزائر  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -2
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 مؤشرات قيس  أداء
 الهدف

 الوحدة
 تقديرات 

2115 2116 2112 2112 2119 2121 
تطوير البنية األساسية الهدف : 

 ماتية والخدمات عن بعدالمعلو

       

 : 1  1  0  0المؤشر: 

 اإلدارية المندمجة نسبة التغطية 
% 6.9 10.3 10.3 41 69 100 

III /قراءة في نتائج المؤشر 
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