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 التوطـئـــة

  
وخاصة ( 2004مثل تنقيح القانون األساسي لميزانية الدولة خالل سنة 

نقطة االرتكاز الفعلية لالنطالق في برنامج اإلصالح العام ) جديد منه 11الفصل 
رصد االعتمادات  إمكانيةللمالية العمومية حيث نص الفصل المذكور على 

حسب برامج ومهمات مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز 
جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة  منظومة

  .الرشيدة، النجاعة والفاعلية والمساءلة

ام التصرف ـنظ إرساءوبناءا على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في 
  :التاليةفي الميزانية حسب األهداف الذي يرتكز أساسا على المبادئ 

 المحافظة على التوازنات  االقتصادية والمالية -
 االنضباط في الميزانية -
 الشفافية والمساءلة -
 البرمجة على المدى المتوسط -

أكثر وضوح وشفافية على النفقات  إضفاء إلىوتهدف هذه المنظومة 
تحسين الفاعلية االقتصادية واالجتماعية للسياسات العمومية،  العمومية بغرض

  .دعم نجاعة التصرف العمومي والرقي بجودة الخدمات العمومية

) المبني على الوسائل(ي ـي المرور من منظومة التصرف الحالـويقتض
تصرف مبني على النتائج أو القدرة على (إلى منظومة التصرف الجديدة 

م كل وزارة إلى برامج تترجم السياسات العمومية والمهام ، تقسيم مها)األداء
بناءا على التقسيم . الموكولة إليها وتبويب ميزانياتها وفق البرامج المذكورة

العامة  اإلستراتيجية إطارفي (كل برنامج  إستراتيجيةالمذكور، يتم تحديد 
التقييمي  تدعيم الجانبول. وضبط أهدافه على المدى المتوسط والبعيد) للقطاع

كمية أو (قابلة للقياس والمتابعة ) لكل هدف(يتم ضبط مؤشرات لقيس األداء 
  ).نوعية
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وقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف االستفادة 
وفي هذا اإلطار وقع إدراج خمس  .وذلك قبل التعميم على بقية الوزارات

وذلك بداية  النموذجية للدفعة األولى في مرحلة أولىوزارات سميت بالوزارات 
حيث كانت الوزارات المذكورة مطالبة بتقديم مشاريعها السنوية  2011من سنة 

إلى مجلس  دافـوفق منهج التصرف حسب األهللقدرة على األداء وميزانياتها 
 2013ة ـوذلك إلى غاية سن ق نفس المنهجـالنواب دون االلتزام بتنفيذها وف

   .أين أصبح من الملزم التقديم والتنفيذ وفق لمنهج الجديد

تقديما ( نظومةمتم في مرحلة ثانية إدراج أربع وزارات جديدة ضمن ال 
تسع وزارات تمثل  إلحاق 2015سنة ليتم خالل تقديم مشروع ميزانية  )وتنفيذا

دراج في العمل على إ 2015سنة خالل وقد شرعت وزارة المالية . الدفعة الثالثة
  ).ةيوزارات السيادال(بقية الوزارات ضمن المنظومة الجديدة 

تقديم ميزانيات  2016هذا وقد تقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 
تجربة وفق منهجية وزارات الدفعات األولى والثانية والثالثة المنخرطة في ال

السنوية ميزانية مبوبة حسب البرامج والمشاريع ( التصرف حسب األهداف
المؤرخ  12بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد ) األداءللقدرة على 

والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة  2015ل ـأفري 16في 
  .2016للسياسات العمومية لسنة على األداء 

  

  



 

 

  لميسانيــة التقديــم العــام

 وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

 



3 نظـام أمـد

الباب الثاني و العشرون
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة المرأة و األسرة و الطفولة  

. 2015 م د   سنة 92,098 م د   مقابل  113,152 في حدود  لسنة  2016

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2016 2015 2014

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

%نفقات التصرف  19,8 17,015 102,992 85,977 75,680

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  66,0 4,039 10,160 6,121 4,144

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    67,8 4,039 10,000 5,961 4,144

0,160 0,160 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%79,82492,098113,15221,054 الجملـــــة 22,9



نظـام أمـد

102 992 000

10 160 000
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الباب الثاني و العشرون

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

التوزيع حسب األجزاء

2016  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2016

 بحساب الدينار

000 152 113 الجملـــــة
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(بحساب 1000 د)

بيـان البرامج
 بيـان األقسـام

 العنوان األول
81297 5532 73067 510 2188    * التأجير العمومي

79915 5532 72980 510 893       - الوزارة

1382 87 1295       - المؤسسات

7358 4858 2122 17 361    * وسائل المصالح

1067 784 130 17 136       - الوزارة

6291 4074 1992 225       - المؤسسات

14337 1500 1714 10252 871    * التدخل العمومي

11312 189 10252 871       - الوزارة

3025 1500 1525       - المؤسسات

92294 6316 73299 10779 1900 جملة الـوزارة

10698 5574 3604 1520 جملة المؤسسـات

102992 11890 76903 10779 3420 الجملة الفرعية 1

 العنوان الثاني
   * اإلستثمارات المباشرة

17071 186 13320 1980 1585       - قانون البرامج

35851 186 31970 2110 1585       - إعتمادات التعهد

10000 686   5 965  2 070  1 279       - إعتمادات الدفع

   * التمويل العمومي
      - قانون البرامج

270 270       - إعتمادات التعهد

160 160       - إعتمادات الدفع

17071 186 13320 1980 1585 جملة قانون البرامج

36121 186 31970 2110 1855 جملة إعتمادات التعهد

10160 686 5965 2070 1439 جملة إعتمادات الدفع

113152 12576 82868 12849 4859 المجموع العام إلعتمادات الدفع (ع1+ع2)

الجملـة

البــاب 22   

لسنـة 2016
ميزانية وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة 

المرأة 
واألسرة

الطفولـةالمسنين
القيادة

والمساندة
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I. اإلستراتيجية القطاعية في مجال المرأة و األسرة و الطفولة و المسنين : 

ة المسجلة ـداف الكمية والنوعيـة في تطوير األهـاإلستراتيجيهذه ل ـتتمث
 : في مختلف المجاالت 

  

 : مجال المرأة و األسرة ×
   

 مزيد تمكين المرأة و دعم قدراتها وتطوير مهاراتها، -

 ي مواقع القرار و المسؤولية،تعزيز حضور المرأة ف -

م ـيساه ة بماـة الجهوية والمحليـاج النوع االجتماعي في التنميـإدم -
 الفرص، في تجسيم مفهوم مبدأ تكافؤ

 تعميق مفاهيم المساواة والشراكة داخل األسرة من خالل توزيع األدوار، -

ادرة لديها وتمكينها ـروح القيادة والمب زـر قدرات المرأة وحفـتطوي -
 ن التوفيق بين الحياة األسرية والحياة المهنية،م

تنفيذ خطة النهوض بالمرأة الريفية ومزيد العناية بالمرأة المهاجرة  -
إضافة إلى مواصلة اإلحاطة بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية والعمل 

رة ـي ودعم قدرات األسـط األسري والتوفيق العائلـعلى دعم التراب
م من المخاطر وتثمين مكانة المسن ـووقايتهال تنشئة أطفالها ـفي مج

 في األسرة والمجتمع،

العمل على مزيد تقليص الفجوة بين المرأة الريفية والمرأة في الوسط  -
 .الحضري

 
 : مجال الطفولة ×

 

توفير التربية والرعاية خاصة في مرحلة ما قبل الدراسة لكل األطفال  -
مبدأ تكافؤ الفرص بين  مهما كانت وضعية عائالتهم االجتماعية في إطار

األطفال وبين الجهات وتوفير انطالقة طيبة في الحياة لكل األطفال ودعم 
 القطاع العمومي لتأمين حق كل طفل في تربية قبل مدرسية ذات جودة،
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وتطوير ) عمومية وخاصة(تحسين جودة الخدمات بمؤسسات الطفولة   -
الدراسة بما يتماشى  مجاالت العمل ومزيد اإلحاطة بالطفل خارج أوقات

ورغبات األطفال والمراهقين وتوفير المزيد من الفرص الرقمية لألطفال 
والرفع من نسب التحاق األطفال خاصة بالمناطق الداخلية وذات الكثافة 

الفرص التربوية االجتماعية لكل  سكانية العالية لتحقيق مبدأ تكافؤال
 ،وجدوااألطفال أينما 

دة للسند ـة والحماية للطفولة الفاقـتحقيق العنايف الجهود لمزيد ـتكثي -
ة والعناية ـر كافة سبل الرعايـات الخصوصية وتوفيـوذوي االحتياج

ة ووقايتهم ـات أو في عائالتهم الطبيعيـة سواء بالمؤسسـالضروري
من أسباب التهديد والمخاطر االجتماعية واالرتقاء بمستوى أداء 

ن التعهد باألطفال المهددين ووقايتهم المنظومة الحمائية بما يضمن حس
 نحراف والجنوح،اإلمن 

 اتـل ورصد وضع الطفولة ووضع منظومـر ثقافة حقوق الطفـنش -
والقيام بدراسات للحد من الفوارق ولتطوير وتفعيل حقوق  ةـخصوصي

 ،كل طفل لحمايته وخلق مناخ آمن لنموه

رات حتى تقوم ة واإلطاـة للمؤسسات العموميـداث األطر القانونيـإح -
 .بمهامها بكل فعالية

 

  :  مجال المسنين  ×

والتأكيد على أهمية التضامن جتمع تثمين مكانة المسن داخل األسرة و الم -
 التماسك،جيال من أجل المحافظة على قيم والتواصل بين األ

تثمين كفاءات المسنين وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة والمسيرة  -
 ن لهم شيخوخة نشيطة،التنموية بما يضم

النهوض بأوضاع المسنين االجتماعية والصحية واالقتصادية بصفة دقيقة  -
 ومحينة،

الءم ـا يتـن بمـة للمسنيـة واالجتماعيـة الصحيـر الرعايـتوفي -
 ع خصوصياتهم،ـم

 االرتقاء بمستوى الخدمات بمراكز رعاية المسنين والفرق المتنقلة -
 .للغرض
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ة وفاعلية التصرف العمومي وضمان شفافية أهداف وبغاية تحسين نجاع

ميزانية الدولة تم هيكلة ميزانية وزارة المرأة واألسرة والطفولة وفق ثالث برامج 

عملياتية تترجم هذه االستراتيجية المتبعة في القطاع والمهام الموكولة لها وبرنامج 

  : مساندة وفق ما يلي 

  
 المرأة واألسرة :   البرنامج األول  •

 الطفولة :   البرنامج الثاني  •

 المسنين :   البرنامج الثالث  •

 القيادة والمساندة :   البرنامج الرابع  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المرأة 
واألســـرة

مة
مھ

وزارة المـرأة واألسـرة والطفـولــةال

المـرأة

األســرة

مج
برا

ال
ــة

عیـ
ــر

الف
ج 

مـــ
ـرا

الب

الطفـولـــة

حمایة األطفال 
وضمان  
حقوقھم

التنشیط 
التربوي  
   اإلجتماعي
والترفیھ

المسنیــن

الخدمات 
الدعائیة 
للمسنین

إدماج كبار 
السن في  
الحیاة العامة

القیـادة 
والمسانـــدة

اإلشراف 
والمساندة 
والمتابعة

األسالیب 
واألنظمة  
المعلوماتیة

9

التجدید 
  البیداغوجي
وتنمیة 
الكفاءات

:وقد تم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعیة كما یبینھ الرسم البیاني التالي 
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  :هذه البرامج رصد االعتمادات التالية وتتطلب 
  

  د  1000 بحساب

  ات ـنفق  البرامج
  رفـالتص

  ات ـنفق
  المجموع  ةـالتنمي

  4859  1439  3420  واألسرة برنامج المرأة 

  82868  5965  76903  برنامج الطفولة 

  12849  2070  10779  برنامج المسنين 

  12576  686  11890  برنامج القيادة والمساندة 

  113152  10160  102992ة ـالجمل
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  والطفولة  مهمة المرأة واألسرة
  حوصلة ألهداف ومؤشرات 
  قيس األداء حسب البرامج 

  
  

ة ـات العمومية تم ضبط جملـة في تنفيذ السياسـا لمبدإ المسؤوليـتكريس
من األهداف التي تترجم األولويات اإلستراتيجية لكل برنامج في إطار مهمة المرأة 

  .واألسرة
  

وقد تم للغرض ضبط جملة من المؤشرات الموضوعية لقيس درجة تحقيق 
االعتمادات المرسمة ازي مع استعمال األهداف المعلنة وتقييم النتائج المحققة بالتو

  .لفائدة كل برنامج
  

وسيتم من خالل الجداول الالحقة تقديم حوصلة ألهداف ومؤشرات قيس 
نة لمهمة المرأة واألسرة والطفولةاألداء الخاصة بالبرامج المكو.  

  

  المرأة واألسرة : 1 برنامجال
  

 : تقديم البرنامج وإستراتيجيته -1
 

دل ـع المجاالت والتي تـة المرأة في جميـع مشاركمن رصد واقانطالقا 
سيما في مجال االندماج االقتصادي والسياسي جود فوارق هامة بين الجنسين العلى و

وفي التمتع بالحقوق اإلنسانية للمرأة وخاصة في الوسط الريفي وشبه الحضري، 
المواطنة  واعتبارا للظرف الحالي الذي تمر به بالدنا والذي يقتضي تفعيل مبادئ

الكاملة بين الجنسين والمساواة وعدم التمييز والحرية والكرامة، وبالرجوع للمكاسب 
التي ترسخت للمرأة التونسية بعد صدور دستور الجمهورية الثانية ورفع التحفظات 

ت وزارة ـعمل، ز ضد المرأةـع أشكال التمييـة القضاء على جميـعلى اتفاقي
ي للتدخل في مجال النهوض ـر عمللى وضع تصورة والطفولة عـالمرأة واألس

دها بناء ـتحدي د المحاور ذات األولوية والتي تمـرأة عبر تنفيذ عديـالم بأوضاع
ا ـو تمت ترجمته عـرزها الواقـات حقيقية أفـرات وظواهر وحاجيـعلى مؤش
تضمينها  ج جديدة تمـروع بعد في تفعيلها وبرامـالش ط وبرامج تمـفي خط

  .2020 -2016ة التوجيهية ـيقبالوث
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ة في مجال ـذات األولوي المحاورا من ـر المحاور اآلتي ذكرهـوتعتب

  : 2020المرأة إلى حدود سنة 
  

ومالئمة التشريع الحالي  ةـالمقتضيات الدستوري قـي إلى تطبيـالسع -

مع هذه المقتضيات من جهة ومع أحكام االتفاقيات الدولية التي صادقت 

  ،نا من جهة أخرىعليها بالد

إدماج النوع االجتماعي في السياسات العامة والتخطيط والميزانيات عبر  -

 ،مأسسة هذه المقاربة

 ،تعزيز التمكين السياسي للمرأة وتدعيم مشاركتها في إدارة الشأن العام -

 :عبر قتصادي واالجتماعي للمرأةاإلالتمكين  -
  

خريجات لدى  االقتصادية دعم القدرات ورفع روح المبادرة §

 ،التعليم العالي في الوسطين الريفي والحضري
 ،تعزيز ثقافة االقتصاد التضامني لدى النساء والفتيات §
تقريب الخدمات من النساء في المناطق الريفية ودعم حقوقهن  §

بما في ذلك الحق في التعليم والصحة  واالجتماعية االقتصادية

  ،والعمل الالئق

    طنية لمناهضة العنف ضد مواصلة تفعيل اإلستراتيجية الو §
 ،المرأة وترجمتها لخطط قطاعية §
اإلحاطة بالنساء ذوات الحاجيات الخصوصية ومساعدتهن  §

 ،على االندماج االقتصادي واالجتماعي
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ة ـد في البيئـرأة في التصرف الرشيـة بدور المـالعناي §

وفي الموارد الطبيعة وفي مقاومة جميع المظاهر المهددة 

  ،صحة العامةللبيئة ولل

العمل على إنتاج المؤشرات المصنفة حسب الجنس والمحللة  §

   .االجتماعيوفق مقاربة النوع 

  
  : وقد تم في إطار برنامج المرأة واألسرة تحديد البرنامجين الفرعيين التاليين 

  

 المرأة :    1البرنامج الفرعي  -

 األسرة  :    2البرنامج الفرعي  -
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   المرأة:  1البرنامج الفرع 

  دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة:  1.1:الهدف
  

 مؤشرات قيس أداء
  وحدةال  الهدف

  تقديرات  نجازاتإ
  إنجازات

  تقديرات

2012  2013  20
14  2015  2016  2017  2018  

 :1.1.1المؤشر .1
المبادرات  ددـع
 ةـقتصادياإل

 النسائية المجسمة
بعث  اللـمن خ
ذاتية ع ـمشاري

يذ لفائدة أسر التالم
ن ـالمهددي
 طاعـباالنق

المدرسي في 
  ةـالمناطق الريفي

عدد المؤسسات  -
االقتصادية 

 .النسائية المحدثة
  

  كمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  -  -  240  700  750  800  

  

روع ـالش -      
ي البرنامج ـف

ات ـفي والي
تطاوين ومدنين 

:  وجندوبة
مرافقة حوالي 

 امرأة  1000
انطالق  -

مشروع التعاون 
مع االتحاد 

وضع : وروبياأل
إطار مالئم 

وعملي خاص 
بتدعيم التمكين 

االقتصادي 
  للمرأة

 تالواليا -
تونس : المعنية

الكبرى والمهدية 
 وقفصة

وجندوبة وقبلي 
  والقيروان 

واليات  5تحديد 

 1000لمرافقة 

  امرأة 
  
تنفيذ مشروع  -

التعاون مع االتحاد 
األوروبي وبعض 
  : المنظمات األممية 

: المعنية تالواليا -
س الكبرى تون

والمهدية وقفصة 
وجندوبة وقبلي 

 والقيروان
التمكين االقتصادي 

 01(للسجينات 

  )برنامج

واليات  5تحديد 

 1000لمرافقة 

  امرأة
  
تنفيذ مشروع  -

التعاون مع 
  االتحاد األوروبي

: المعنية تالواليا
تونس الكبرى 

والمهدية وقفصة 
وجندوبة وقبلي 

  والقيروان

 5تحديد 
واليات لمرافقة 

  امرأة 1000

  
ذ ـتنفي -
روع ـمش

التعاون مع 
االتحاد 
  األوروبي
  تالواليا
تونس : المعنية
الكبرى 

والمهدية 
  وقفصة

وجندوبة 
وقبلي 

  والقيروان
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 رات قيس أداءـمؤش
  الهدف

  نجازاتإ  وحدةال
  

 تقديرات
  إنجازات

  تقديرات
  

  2012  2013  20
14  2015  2016  2012  2013  

المؤشـــــر  .2

2.1.1.1  

ة المنقطعين ـنسب
عن الدراسة في 
المناطق الريفية 
المعنية بالمشروع 

  المندمج  الوطني
لمقاومة االنقطاع 
المدرسي خاصة 
لدى الفتيات في 
المناطق الريفية 

ى ـض إلـتنخف
ول ـر بحلـالصف

  2018سنة 

      نسبة

  

  

  

14  05  01  0  

  
  

  دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة التمييز ضد المرأة : 2.1الهدف 
  
  

ات قيس مؤشر
  وحدةال  الهدف أداء

  تقديرات  نجازاتإ
  تقديرات  إنجازات

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

 : 1.2مؤشر 
اع عدد ـارتف

النساء 
المشاركات في 

االنتخابات 
البلدية كناخبات 

  وكمترشحات
  
  

  كمي
  

03  
  

أنشطة مع  04   03  02
الهيئة العليا 

المستقلة 
لالنتخابات 

والمعهد الدولي 
لتنمية المحلية ل

دورات  6+ 
تكوين المكونين 

دورات  4+ 
تكوين لمنتدى 

  الفدراليات

انطالق تنفيذ  -
برنامج التعاون 
مع االتحاد 

األوروبي 
وبعض 

 المنظمات غير
: الحكومية

محور التمكين 
  السياسي

  

فيذ تنمواصلة 
برنامج التعاون 
مع االتحاد 

: األوروبي
محور التمكين 

 السياسي
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مؤشرات قيس 
  الهدف أداء

  وحدةال
  نجازاتإ

  
تقديرات 
  إنجازات

  
  تقديرات

  
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

 : 2.2 المؤشر
عدد النساء 

ضحايا العنف 
المنتفعات من 

الخدمات 
المسداة 
لفائدتهن.  

عدد -
المحاضر 

األولية في 
العنف ضد 
  .المرأة

 كمي

  وكيفي

الخط  

األخضر 

240 

 مكالمة

خط ال

األخضر 

76 

 مكالمة

الخط األخضر  -

 مكالمة 148
فتح مركز  -

األمان لحماية 
النساء ضحايا 

 العنف
استكمال  -

خارطة الخدمات 
المسداة في مجال 
التعهد بالنساء 
 ضحايا العنف

وضع  -
بروتوكوالت 

التعهد متعددة 
القطاعات 

بالنساء ضحايا 
 العنف

إصدار   -
القانون الشامل 
لمناهضة العنف 

 ضد المرأة

طالق ان -
تنفيذ 

برنامج 
التعاون مع 

االتحاد 
األوروبي 

وبعض 
المنظمات 

األممية 
ومكونات 
المجتمع 
: المدني
محور 

مناهضة 
العنف 

 والتمييز 
- 14 

 نشاط 

 -
مواصلة 

فيذ تن
برنامج 
التعاون 

مع 
االتحاد 
: األوروبي

محور 
التمكين 
 السياسي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



17 
 

  
  
  

  البرنامج الفرعي األسرة 
  
  

  

  أداء مؤشرات قيس
  الهدف

وحدة 
  القيس

  نجازاتإ
  تقديرات

  تقديرات  نجازاتإ

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

مراكز العدد 
لتقديم  المحدثة

  خدمات متنوعة
  األسرة في مجال 

 
  

  02  02  02  01  01  -  -  كمي

  
  
  

  مؤشرات قيس أداء
  الهدف

وحدة 
  القيس

  تقديرات  إنجازات
  تقديرات  إنجازات

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

عدد : 1.2.2.1المؤشر
المنتفعين بخدمات 

المراكز المحدثة في 
  مجال األسرة

  1500  1000  600  250  176  0  0  كمي
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  مؤشرات قيس أداء
  الهدف

وحدة 
  القيس

  تقديرات  نجازاتإ
  تقديرات  نجازاتإ

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

 :2.2.2.1المؤشر
برامج ال عدد
والتكوينية  وعويةالت

المنجزة والدعائم 
لفائدة األسر 

بمختلف واليات 
  .الجمهورية

  
 

  

 200 150 100 70 50 3 7  كمي
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  سرةطور إعتمادات برنامج المرأة و األت
   د 1000 بحساب

  إنجازات النفقات
2014  

 قانون مالية
  تكميلي
2015  

)1(  

  التطور  2016تقديرات 

 النسبة المبلغ  الدفع  التعهد

نفقات : العنوان األول
 -10.6  - 406  3420  3420  3826  5008  التصرف

 -14,9  -382  2188  2188  2570  3735  التأجير العمومي

 -11,9  - 49  361  361  410  688  وسائل المصالح

 3.0  25  871  871  846  585  التدخل العمومي

نفقات : العنوان الثاني
 191,9  946  1439  1855  493  251  التنمية

 284,1  946  1279  1585  333  251  االستثمارات المباشرة

  -  -  160  270  160    التمويل العمومي

 12.5 540 4859 4859  4319  5259  مجموع البرنامج
  

  حسب البرامج الفرعية 2016توزيع ميزانية برنامج المرأة و األسرة لسنة 
  )دأاعتمادات الدفع (

   د 1000 بحساب
  البرامج الفرعية

  فقةالن طبيعة
:  1برنامج فرعي 
  المرأة

:  2برنامج فرعي 
  األسرة

المجموع حسب 
  طبيعة النفقة

  3420  171  3249  نفقات التصرف

  2188  -  2188  التاجير العمومي

  361  16  345  وسائل المصالح

  871  155  716  التدخل العمومي

  1439  370  1069  نفقات التنمية
  1279  370  909  االستثمارات المباشرة

  160  -  160  يل العموميالتمو
ج ـب البرامـوع حسـالمجم

  4859  541  4318  ةـالفرعي
  

  .دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية *
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  :إطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج المرأة واألسرة 
  التوزيع حسب طبيعة النفقة

  د 1000 بحساب

  البيـان
  

  نجازاتاإل
قانون 
 ماليةال

  التكميلي
  راتـتقدي

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  3910  3730  3420  3826  5008  4690  4813  نفقات التصرف

  2400  2300  2188  2570  3735  3372  3339  العمومي التأجير

  460  430  361  410  688  929  963  وسائل المصالح

  1050  1000  871  846  585  389  511  التدخل العمومي

  2050  1850  1439  493  251  516  294  نفقات التنمية

  1750  1600  1279  333  251  516  261  االستثمارات المباشرة 

 300 250  160  160  -  -  33  التمويل العمومي
الميزانية باعتبار الموارد 

  5960  5580 4859  4319  5259  5206  5107  الذاتية للمؤسسات
  

  : أةالمرللبرنامج الفرعي  2018-2016إطار النفقات متوسط المدى 
  التوزيع حسب طبيعة النفقة

  
  )د 1000بحساب (

  النفقات
  إنجازات

  قانون مالية
  تقديرات  تكميلي

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  3679  3539  3249  3429  5008  4690  4813  نفقات التصرف
  2400  2300  2188  2358  3735  3372  3339  التاجير العمومي
  419  404  345  390  688  929  963  وسائل المصالح

  860  835  716  681  585  389  511  العمومي لتدخلا

  1434  1309  1069  190  251  516  294  نفقات التنمية

  1134  1059  909  30  251  516  261  المباشرة االسثمارات

  300  250  160  160  -  -  33  العمومي التمويل

  5113  4848  4318  3619  5259  5206  5107  ةـالجمل
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  : األسرة للبرنامج الفرعي 2018-2016المدى سط إطار النفقات متو

  التوزيع حسب طبيعة النفقة
  

  )د 1000 بحساب(
  

  
  برنامج المسنين:  3البرنامج 

  
يهدف برنامج المسنين إلى تحسين ظروف عيش المسنين وبلوغ مرحلة 

عي وذلك شيخوخة دون إعاقة باإلضافة إلى المساهمة في توفير أسباب الرفاه االجتما
  :بالعمل على 

  

Ø  تثمين مكانة المسن داخل األسرة والمجتمع والتأكيد على أهمية التضامن
والتواصل بين األجيال من أجل المحافظة على قيم التماسك االجتماعي 

  والترابط األسري،
Ø  تثمين كفاءات كبار السن وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة

 لهم شيخوخة نشيطة، والمسيرة التنموية بما يضمن 
Ø تشجيع الخواص على االستثمار في قطاع المسنين،  

  النفقات

  قانون مالية 
  تكميلي

  تقديرات

2015  2016  2017  2018  

  231  191  171  397  نفقات التصرف

  -  -  -  212  التاجير العمومي

  41  26  16  20  وسائل المصالح

  190  165  155  165  التدخل العمومي

  616  541  370  303  نفقات التنمية

  616  541  370  303  االستثمارات المباشرة

  847  732  541  700  ةـالجمل
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Ø  تدعيم البرامج الوقائية والعالجية بما يسهم في الترفيع في مؤمل حياة دون

  إعاقة ويؤمن للمسن االستقاللية في حياته اليومية،
Ø ـة واالجتماعية لكبار السـر الرعاية الصحيـتوفيا يتالءم مع ـبم ن

  ،خصوصياتهم
Ø  تنمية الموارد البشرية واالرتقاء بمستوى الخدمات المسداة  لكبار السن

 بمراكز الرعاية والفرق المتنقلة،
Ø  المنظمات والجمعيات العاملة في مجال كبار السن بصفتها  وأتطيردعم

شريكا أساسيا في تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين أوضاع كبار السن 
 وتطوير مستوى الخدمات،

Ø  الخواص على االستثمار في قطاع المسنتشجيع. 
 

  :وتتلخص أهم أهداف هذا البرنامج في 
  

  ،الرفع من جودة الخدمات االجتماعية والصحية للفرق المتنقلة -
  ،اإلعداد لتقاعد وقضاء شيخوخة نشيطة -
  ،دعم أنشطة النوادي النهارية -
  ،دعم البحوث والدراسات المختصة في مجال المسنين -

 

 : مج هيكلة البرنا •

في إطار المنظومة الجديدة للتصرف في الميزانية حسب األهداف تم تفريع 
  : برنامج المسنين إلى البرنامجين الفرعيين التاليين

  

 .الخدمات الرعائية للمسنين -1
 .إدماج المسنين في الحياة العامة -2
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  مؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج
  

مؤشرات قيس 

  أداء

  الهدف

وحدة 

  القيس

  تقديرات    نجازاتإ

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

الرفع :  1.1.3
من جودة 
الخدمات 

االجتماعية 
  والصحية

                

:  1.1.1.3المؤشر 
عدد الزيارات 

للمسنين المنتفعين 
  بالخدمات

تحقيق   -          كمي 
زيارتين للمسن 
  الواحد في الشهر

بلوغ تغطية ما  -
 900و 800بين 

مسن فاقد 
  الستقاللية ل

    

 2.1.1.3المؤشر 
عدد األعوان 

العاملين بالفرق 
أعوان االحاطة (

-الحياتية
  )األطباء-السواق

  

  

  كمي

  

-  

  

-  

27 (*) 

07 (**) 

11 (***)  

27 (*)  

07  (**)  

11 (***)  

35  (*)  

19 (**)  

21  (***)  

43  (*)  

31 

(**)  

31 

(***)  

51 (*)  

43 (**)  

43 

(***)  

45 45  75  105  137  

  : 2.1.3الھدف 
تحسین ظروف 

العیش بمؤسسات 
  الرعایة

وحدة 
  القيس

  تقدیرات    نجازاتإ

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
 1.2.1.3المؤشر 

نسبة التغطیة 
  المباشرة

كمي 

 كيفي

26.2  30.5  36.5  37.8  44.5  47.5  50.7  

 2.2.1.3المؤشر 
نسبة التغطیة غیر 

  المباشرة

كمي 

 كيفي

2.0  5.3  1.8  1.8  12.5  7.8  7.3  

  
  .عدد األطباء(***) عدد السواق، (**) عدد أعوان اإلحاطة الحياتية، : (*)  مالحظـة
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توظيف  1.2.3الهدف
ثمار طاقات كبار توإس

  السن

وحدة 

  القيس

  تقديرات    نجازاتإ

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

 1.1.2.3المؤشر 

عدد اإلتفاقيات 

المبرمة مع 

سسات العمومية المؤ

  والخاصة 

  كمي 

 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

  

  

03  

  

05  

 2.1.2.3المؤشر 

عدد الكفاءات 

  المنخرطة بالسجل

كمي 

 كيفي

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

100  

  

200  

  

300  

:  2.2.3الهدف 
تعزيز المشاركة 

النشيطة للمسن في 
  الحياة العامة 

وحدة 

  القيس

  تقديرات    نجازاتإ

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  1.2.2.3المؤشر  

عدد المشاريع 

المنجزة في إطار 

  دعم القدرات 

كمي 

  52  37  21  0  0  0  0  كيفي

 2.2.2.3المؤشر 

عدد البحوث 

والدراسات المختصة 

  في مجال المسنين

كمي 

  01  01  01  0  0  0  0  كيفي
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  برنامج المسنين إعتماداتتطور 

  
  د  1000بحساب 

  
  )اعتمادات الدفع( حسب البرامج الفرعیة  2016سنة المسنین لتوزیع میزانیة برنامج 

  
  د 1000بحساب 

  البرامج الفرعية
  

  النفقة طبيعة

:  1فرعي  برنامج
رعائية الخدمات ال
  للمسنين

:  2برنامج فرعي 
إدماج المسنين في 
  الحياة العامة

المجموع حسب 
  طبيعة النفقة

  10779  580  10199  نفقات التصرف

  510    510  التاجير العمومي

  17    17  وسائل المصالح

  10252  580  9672  التدخل العمومي

  2070    2070  نفقات التنمية

  2070    2070  االستثمارات المباشرة

  12849  580  12269  المجموع حسب البرامج الفرعية

  إنجازات  اتـالنفق
2014  

  قانون مالية
2015  

  التطور  2016ت تقديرا

  النسبة  المبلغ  الدفع  التعهد

  55,2  564  10779  10779  10215  8490  نفقات التصرف

  56  183  510  510  327    التاجير العمومي

  -22,7  - 5  17  17  22    وسائل المصالح

  3,9  386  10252  10252  9866  8490  التدخل العمومي

  63,7  1285  2070  2110  785  -  نفقات التنمية
مارات االستث

  63,7  1.285  2.070  2,110  785  -  المباشرة

  16,8  1849  12849  12889  11000  8490  مجموع البرنامج



0,251% 216,5 2,291 3,349 1,058 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 188,1 2,291 3,509 1,218 0,251 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 1,1 0,158 14,199 14,041 13,437 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2014

( م د ) 
2015

( م د ) 
2016

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2015 15,259          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 17,708 لسنة  2016
لوزارة المرأة واألسرة والطفولة  جزء  المرأة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

المرأة 
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

الباب الثاني و العشرون
26 نظـام أمـد

0,160 0,160 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%13,68815,25917,7082,449 الجملـــــة 16,0



نظـام أمـد

وزارة المرأة واألسرة والطفولة

تقديرات 

000 199 14الجزء األول

بيان األجزاء 

3 509 000

2016 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

27

المرأة 

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب الثاني و العشرون

17 708 000 الجملـــــة
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نسبة تقديرات ق م

التطور 2016 2015

% محين

التذكير باعتمادات العنوان األول (بحساب أد) : I
-6,9% -199 2698 2897  - التأجيـر العمومـي

-12,5% -54 378 432  - وسـائل المصالح
3,8% 411 11123 10712  - التـدخل العمـومي

1,1% 158 14199 14041 الجملـة  

نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 
غير االدارية

-34,0% -17 33 50 (مركز البحوث والدراسات والتوثيق واالعالم حول المرأة)
 

الوسائل البشرية : II

1 183 182 األعوان القارون :

1 102 101 أعضاء اإلدارة المركزية 

0 19 19   - االعوان االداريون

0 1 1  - االعوان الفنيون

1 13 12  - أسالك أخرى

52 52  - سلك أعوان الخدمة االجتماعية 

5 5  - سلك األخصائيين النفسانيين 

0 11 11  - العملـة

0 1 1  - الوقتيون 

0 0 0   - األعوان المتعاقدون 

(0) (0) (0)    (االنتدابات)

(0) (0) (0)    (التقاعد)

0 81 81 * الكريديف 

0 81 81  - أعوان المؤسسات (الكريديف)
 (0) (0) (0)    (االنتدابات)

1 183 182 الجملـة  

الفـارق

مشـروع ميزانيـة سنـة 2016
العـنـوان األول

  معطيات عامة حول مشروع ميزانية وزارة المرأة واألسرة والطفولة 

الجزء 1 : شؤون المرأة 

المعـطـيــات
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نسبة تقديرات ق م

التطور 2016 2015

% محين

12 12  * عدد مراكز رعاية المسنين

الفـارق
المعـطـيــات
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  شؤون المرأة

  نفقات التصرف
  
  

 : كما يلي ) جزء المرأة(والطفولة  لمرأة واألسرةوزارة ابطت نفقات التصرف لض
  

 م د   14,199 :        2016 االعتمادات المقترحة لسنة −

  م د  14,041:   2015 بقانون المالية التكميلي لسنةاالعتمادات المرسمة  −
  ـــــــــــــ

  د  م  0,158 :    أي بزيادة قدرها

  %    1,1 :      تمثل نسبة
  

  :  على النحو التاليحسب نوعية النفقة  2016وتتوزع االعتمادات المقترحة لسنة 
  

   بحساب م د

  إنجازات  البيـان
2014  

 تكميلي ق م
2015  

تقديرات 
2016  

  الفارق
نسبة 
التطور 

% 

  - 6,9  -0,199  2,698  2,897  43,63  نفقات التأجير

  -22,4  -0,405  1,403  1,808  2,803  المصالح المركزية*  

مركز البحوث والتوثيق  * 
  18,9  0,206  1,295  1,089  0,831  واإلعالم حول المرأة

  -12,5  -0,054  0,378  0,432  0,688  نفقات وسائل المصالح

  -29,2  -0,063  0,153  0,216  0,464  المصالح المركزية*  

مركز البحوث والتوثيق  * 
  4,2  0,009  0,225  0,216  0,224  واإلعالم حول المرأة

  3,8  0,411  11,123  10,712  9,115  نفقات التدخل

  3,8  0,411  11,123  10,712  9,115  المصالح المركزية* 

  1,1  815,0  199,14  14,041  713,43  ةـالجمل
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  :كما تتوزع االعتمادات المقترحة بين المصالح المركزية والمؤسسات كما يلي 

  

  إنجازات  البيـان
2014  

يلي ق م تكم
2015  

تقديرات 
2016  

  الفارق
نسبة 
التطور 

% 

  - 0,4  -0,057  12,679  12,736  12,382  المصالح المركزية* 

  16,5  0,215  1,520  1,305  1,055  :المؤسسات * 

مركز البحوث والتوثيق 
  16,5  0,215  1,520  1,305  1,055  واإلعالم حول المرأة

  1,1  0,158  14,199  14,041  713,43  ةـالجمل
  
I  - نفقات التأجير العمومي :   

م د مقابل  2,698بـ  2016ر العمومي لسنة ـحددت نفقات التأجي
م د  - 0,199 ص قدرهنقبأي  2015ون المالية التكميلي لسنة ـبقان م د 2,897

   % -6,9ة ـمثل نسبي
  

  : المصالح المركزية والمؤسسات كما يلي وتوزع هذه النفقات بين 
  

  بحساب م د

 تكميلي ق م  البيـان
2015  

تقديرات 
2016  

  النسبة  الفارق
% 

  - 22,4  - 0,405  1,403  1,808  المصالح المركزية *

  18,9  0,206  1,295  1,089  :المؤسسات * 

مركز البحوث والتوثيق 
  واإلعالم حول المرأة

1,089  1,295  0,206  18,9  

  -6,9  - 0,199  2,698  2,897  المجمـوع
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 والطفولةواألسرة  رأةـزارة الموبن ورـدد األعوان المباشـويبلغ ع
  :ن كما يلي ووزعويت 2016موفى سنة إلى عونا  183 )جزء المرأة (

  

  دد ـع  انـالبي
  وان ـاألع

  102  اإلدارة المركزية* 

    :المؤسسات * 

مركز البحوث والتوثيق واإلعالم حول 
  81  المرأة

  183  ةـالجمل

  

م د حسب البرامج  2,698وتتوزع اعتمادات التأجير العمومي البالغة 
  : على النحو التالي 

  

  البرنامج
  اعتمادات التأجير 

   2016سنة 
  )م د(

  عـدد 
  األعـوان

  144  2,188  المرأة واألسرة

  39  0,510  المسنين

  

II  نفقات وسائل المصالح :  

م د مقابل  0,378تخصيص مبلغ قدره  2016ة ـبالنسبة لسن يقترح
د  م -0,054 نقص قدرهأي ب 2015كميلي لسنة م د بقانون المالية الت 0,432

  .% -12,5مثل نسبة ي
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   :على النحو التالي  2016وتوزع اعتمادات سنة 

  
  بحساب م د 

ق م تكميلي   البيـان
2015  

تقديرات 
2016  

  النسبة  الفارق
% 

  -29,2  - 0,063  0,153  0,216  اإلدارة المركزية* 

  4,2  0,009  0,225  0,216  :المؤسسات * 

البحوث والتوثيق واإلعالم مركز 
  4,2  0,009  0,225  0,216  حول المرأة

  -5,12  - 405,0  378,0  0,432  وعـالمجم

  

 التي يخصصها مركز باعتبار الموارد الذاتيةوتجدر اإلشارة إلى أنه 
ل والمقدرة ـل نفقات الوسائـلتموي الم حول المرأةـق واإلعـالبحوث والتوثي

مقدار  2016ة ـح خالل سنـائل المصالات وسـم د ستبلغ نفق 0,033بـ 
أي  2015ة ـسنة التكميلي لـون الماليـبقانم د  0,482ل ـم د مقاب 0,411

  .% -14,7م د يمثل نسبة  - 0,071قدره  صنقب
  

حسب البرامج  2016بعنوان سنة  وزع االعتمادات المرصودة للتسييرتوت
  : كما يلي 

 )م د موارد ذاتية 0,033منها ( م د 0,394:   المرأة واألسرة :  1البرنامج  •

 م د  0,017:     المسنين :  3البرنامج  •
  

III  نفقات التدخل العمومي :  

د مقابل  م 11,123ترسيم اعتماد جملي قدره  2016يقترح بالنسبة لسنة 
 اقدره زيادةأي ب 2015ة ـسنة التكميلي لـقانون الماليوان ـم د بعن 10,712
  .% 3,8مثل نسبة تم د  0,411
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  : ويتوزع االعتماد المقترح بين 

  بحساب م د 

ق م تكميلي   البيـان
2015  

تقديرات 
2016  

  النسبة  الفارق
% 

  4,1  0,426  10,888  10,462  التدخالت في الميدان االجتماعي

  - 6  -0,015  0,235  0,250  المساهمات في المنظمات العالمية

  3,8  0,411  11,123  10,712  ةـالجمل
  

  :وزع هذه النفقات على النحو التالي تلبرامج فتأما على مستوى ا
  

  بحساب م د

  البرامـج
  تقديرات 

  2016سنة 

  0,871  المرأة واألسرة

  10,252  المسنين

  11,123  ةـالجمل
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2016 نفقات التصرف لسنة
المرأة  -1

وزارة المرأة واألسرة والطفولة 22  الباب:
35

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%
000 00025 000871 000846 49-000 000361 000410 382-000 188 0002 570 2المرأة و األسرة1 -15-12338260003420000-406000-11

000 00035 000716 000681 45-000 000345 000390 170-000 188 0002 358 2المرأة1 -7-12534290003249000-180000-5

000 10-000 000155 000165 4-000 00016 00020 212-000 212األسرة2 -100-20-6397000171000-226000-57

000 000386 252 00010 866 0009 5-000 00017 00022 000183 000510 327المسنين3 56-23410215000107790005640006

000 000366 072 00010 706 0009 5-000 00017 00022 000183 000510 327الخدمات الرعائية للمسنين1 56-23410055000105990005440005

000131600001800002000013 00020 000180 160إدماج كبار السن في الحياة العامة2

القيادة و المساندة9

اإلشراف و المساندة و المتابعة1
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%

األساليب و األنظمة المعلوماتية2

000 411  الجملة 11 123 000 10 712 000 -54 000 378 000 432 000 -199 000 2 698 000 2 897 000-7-13414041000141990001580001



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

22 وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:
المرأة -

نفقات التصرف لسنة
1

37

2016

2016

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 403 1نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 295 1منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 698 2 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 153نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 225منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 378 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 123 11نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 123 11 القسم الثالث  :  جملة

000 199 14الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

22 وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:
المرأة -

نفقات التصرف لسنة

1

38

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 403 1نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 1 808 000-405 000

000 295 1منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1 089 000206 000

000 698 2 القسم األول  :  جملة 2 897 000-199 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 153نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 216 000-63 000

000 225منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 216 0009 000

000 378 القسم الثاني  :  جملة 432 000-54 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

22 وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:
المرأة -

نفقات التصرف لسنة

1

39

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

000 123 11نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 10 712 000411 000

000 123 11 القسم الثالث  :  جملة 10 712 000411 000

000 199 14الجملة  العامة 14 041 000158 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

40

المرأة و األسرة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 269 000893 000-376 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010625 215185 000-440 215

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011422 716363 000-59 716

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01228 92060 00031 080

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01445 47263 00017 528

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01535 00035 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0165 320900-4 420

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017141 357186 10044 743

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011381 089 0001 295 000206 000

مؤسسات البحث 041 089 0001 295 000206 000

مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة 0311 089 0001 295 000206 000

2 188 000 000 170-جملة البرنامج الفرعي 2 358 000

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136212 000-212 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01085 910-85 910

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01176 980-76 980

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0127 800-7 800

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0149 360-9 360

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016336-336

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01731 614-31 614

000 212-جملة البرنامج الفرعي 212 000



41 نظـام أمـد

دالمرأة و األسرة جملة 2 188 000



42 نظـام أمـد

المسنين3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائية للمسنين 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136327 000510 000183 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010132 000214 00082 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011108 500219 000110 500

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01219 30020 000700

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01415 00012 000-3 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0155 0005 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 2001 000-200

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01751 00039 000-12 000

510 000 000 183جملة البرنامج الفرعي 327 000

دالمسنين جملة 510 000



43 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

دالقيادة و المساندة جملة

دالجملة  العامة 2 698 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

44

المرأة و األسرة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236174 000120 000-54 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04512 000-12 000

المطبوعات الخصوصية 11610 00010 000

مصاريف اإلستقباالت 1561 0001 000

مصاريف اإلقامة 1571 5001 500

مصاريف المهمات 1635 00011 5006 500

المنحة اليومية للتنقل 174500-500

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 1866 0009 0003 000

ملتقيات للتكوين 1941 0001 000

تربصات تكوين 1951 0001 000

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 22070 00017 000-53 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23180 50068 000-12 500

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238216 000225 0009 000

مؤسسات البحث 04216 000225 0009 000

مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة 031216 000225 0009 000

345 000 000 45-جملة البرنامج الفرعي 390 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسرة 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223620 00016 000-4 000
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حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0453 700-3 700

المطبوعات الخصوصية 1162 0002 000

مصاريف اإلستقباالت 1561 0001 000

مصاريف المهمات 1632 8002 000-800

المنحة اليومية للتنقل 174500-500

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 1861 0002 0001 000

ملتقيات للتكوين 1941 0001 000

تربصات تكوين 1951 0001 000

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 2204 0004 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 2318 0003 000-5 000

16 000 000 4-جملة البرنامج الفرعي 20 000

دالمرأة و األسرة جملة 361 000



46 نظـام أمـد

المسنين3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائية للمسنين 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 0223622 00017 000-5 000

تأثيث اإلدارة 0344 000-4 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 0453 700-3 700

المطبوعات الخصوصية 1163 0003 000

مصاريف اإلستقباالت 1561 8001 800

مصاريف المهمات 1631 5002 5001 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 1862 0001 500-500

ملتقيات للتكوين 1942 0002 200200

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 2204 0002 000-2 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 2313 0004 0001 000

17 000 000 5-جملة البرنامج الفرعي 22 000

دالمسنين جملة 17 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

دالقيادة و المساندة جملة

دالجملة  العامة 378 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

48

المرأة و األسرة1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336681 000716 00035 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23485 00085 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  236365 000390 00025 000

جوائز أخرى_ جوائز ومكافآت  31411 00011 000

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث_ منظمات ذات صبغة خصوصية  730100 000100 000

منظمة المرأة العربية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  733116 000116 000

صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  73415 00014 000-1 000

716 000 000 35جملة البرنامج الفرعي 681 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسرة 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336165 000155 000-10 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  236150 000140 000-10 000

جوائز أخرى_ جوائز ومكافآت  31410 00010 000

المنظمة العربية لألسرة_ منظمات ذات صبغة خصوصية  7325 0005 000

155 000 000 10-جملة البرنامج الفرعي 165 000

دالمرأة و األسرة جملة 871 000



49 نظـام أمـد

المسنين3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائية للمسنين 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 033369 706 00010 072 000366 000

مصاريف أعوان مراكز_ المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي 
رعاية المسنين

1867 340 0007 772 000432 000

منحة الفرق المتنقلة للمسنين داخل أسرهم 194400 000400 000

منحة اإليداع العائلي_ المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي  195216 000-216 000

منح تسير مراكز المسنين_ المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي  1991 750 0001 900 000150 000

10 072 000 000 366جملة البرنامج الفرعي 9 706 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إدماج كبار السن في الحياة العامة 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336160 000180 00020 000

منحة النوادي النهارية لكبار السن 201160 000160 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23620 00020 000

180 000 000 20جملة البرنامج الفرعي 160 000

دالمسنين جملة 10 252 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

دالقيادة و المساندة جملة

دالجملة  العامة 11 123 000



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

51

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

22 الباب:
المرأة 

2016

المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
مؤسسات البحث

129500022500033000152000033000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

129500022500033000152000033000 مؤسسات البحث

000 00033 520 0001 00033 000225 295 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

52

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

22 الباب:
المرأة 

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

129500022500033000152000033000مؤسسات البحث

000 00033 520 0001 00033 000225 295 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

53

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

22 الباب:
المرأة 

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

129500022500033000152000033000مؤسسات البحث

129500022500033000152000033000 مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة

000 00033 520 0001 00033 000225 295 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

54

22 الباب:
المرأة 

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
المرأة و األسرة
1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المرأةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

129500022500033000152000033000 مؤسسات البحث

129500022500033000152000033000 مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة

33 000 1 520 000 33 000 225 000 1 295 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

33 000 1 520 000 33 000 225 000 1 295 000 جملة البرنامج 1
000 33الجملة  العامة 1 520 000 33 000 225 000 1 295 000



نظـام أمـد
55

توزيع نفقات التصرف لسنة
المرأة 

22 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

المرأة و األسرة
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

المرأة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 553 1مؤسسات البحث 1 553 000 33 000 1 520 000

000 553 1مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة 1 553 000 33 000 1 520 000

000 553 11 جملة البرنامج الفرعي  1 553 000 33 000 1 520 000

11 553 000 1 553 000 33 000 000 520 1جملة البرنامج 

000 553 0001 553 0001 00033 520 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

56

توزيع األعوان المرخص فيهم

المرأة و األسرةالبرنـامج :

المرأةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

18 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
11 متصرف
7 كاتب راقن

11 سلك العملة
2 1عامل صنف 
2 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتيين
1 عون وقتي صنف د

1 سلك أعوان تفقدية الشغل
1 متفقد عام للشغل

16 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
12 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار
3 أخصائي اجتماعي

5 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1 أخصائي نفساني أول
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4 أخصائي نفساني

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

8 - وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
8 أستاذ شباب و طفولة

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني رئيس
1 تقني أول

63جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

63المرأة و األسرة جملة
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المسنينالبرنـامج :

الخدمات الرعائية للمسنينالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف

12 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
10 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار

1 - وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
1 أستاذ شباب و طفولة

14جملة البرنامج الفرعي

إدماج كبار السن في الحياة العامةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

24 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
24 أخصائي اجتماعي أول

1 سلك الوعاظ التابعين لوزارة الشؤون الدينية
1 واعظ أول

25جملة البرنامج الفرعي

39المسنين جملة
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جملة البرنامج الفرعي

القيادة و المساندة جملة

102الجملة  العامة
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توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مركز  البحوث  والتوثيق  واإلعالم  حول  المرأة

31اإلطارات

6متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومية 

1مهندس أول 

3أستاذ مساعد 

12متصرف 

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

4كاتب صحفي 

1مهندس 

1تقني سامي أول 

1محلل 

34أعوان المساندة أو التسيير 

9ملحق إدارة 

1موثق مساعد 

2متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

1تقني سامي 

8كاتب تصرف 

1مساعد تقني 

4تقني مخبر إعالمية 

8عون توثيق 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

16أعوان التنفيذ 

5مستكتب إدارة 

37عامل صنف  

52عامل صنف  

71عامل صنف  

101عامل صنف  

81جملة المؤسسة : 

81  الجملة العامة : 
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   شؤون المرأة

  نفقـات التنميـة

  
  

  :  2016نفقات التنمية لسنة تقديرات 
  

وزارة المرأة واألسرة لفائدة  2016بعنوان سنة تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة 

ة التكميلي ـبقانون الماليم د  1,218 لـمقاب م د 3,509 ،)جزء المرأة( والطفولة

  . %188,1ل نسبة م د يمث 2,291قدره  أي بتطور  2015ة ـلسن

  
  : وتتوزع االعتمادات كما يلي

                      
  د مبحساب 

  انـالبي
إنجازات 

2014  

 تكميلي ق م

2015  

تقديرات 

2016  
  الفارق

نسبة ال

)%(  

  216,5  2,291  3,349  1,058  0,251  االستثمارات المباشرة

  -  -  160  160  -  التمويل العمومي

  188,1  2,291  3,509  1,218  0,251  الجملة العامة
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  : ترسيم االعتمادات التالية 2016وتستوجب الدفوعات المقترحة بعنوان سنة 

  

  دم   3,565    :      اعتمادات برامج

  د م  3,565    :    استثمارات مباشرة
  م د      -        :    التمويل العمومي

  

 م د   3,965    :      اعتمادات تعهد

  م د  3,695    :    استثمارات مباشرة  
  م د  0,270    :    التمويل العمومي  

  

  االستثمارات المباشرة  -1
  )د م  بحساب(

  الدفع  التعهد  قانون البرامج  بيان المشاريع

  2,030  0,930  0,800  مشاريع بصدد اإلنجاز

  1,319  2,765  2,765  مشاريع جديدة

  3,349  3,695  3,565  ة ـة العامـالجمل
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  : وتوزع االعتمادات حسب الفصول كما يلي

  
  )دم بحساب (                        

  

 دعلى المـوار اعتمـادات
 قانون
 البرامج

  

للميزانية  العامة  الفصول المشاريع   بيان 

   التعهد الدفع

 06604 اإلدارة العامة تجهيزات - - 0,030

 06625 النهوض بالمرأة واألسرة 1,585 1,585 1,249
 

 06756 النهوض االجتماعي 1,980 2,110 2,070

  ةـالعام ةـالجمل 3,565 3,695 3,349
  

  : التمـويل العمومي -2
  

  )د 1000 بحساب(                    
 دعلى المـوار اعتمـادات

 قانون
 البرامج

  

للميزانية  العامة  الفصول المشاريع   بيان 

   التعهد الدفع

التدخـالت في الميـدان    
 07811 االجتماعي

مركـز البحوث والتوثيق   270 160
  مرأةواإلعالم حول ال

  المشاريع المتواصلة  270 160

  المشاريع الجديدة  - -

  العامـة الجملـة  270 160
  

) جزء شؤون المرأة(يم نفقات التنمية لوزارة المرأة واألسرة والطفولة ويتم تقس
  :  وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما تبينه الجداول الالحقة 2016بالنسبة لسنة 



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
المرأة الجزء:

وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

65نظـام أمـد

 دينار1000بحساب 

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2015

تقديرات

2016

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20152016

1 المرأة و األسرة: البرنامج

1 30609579160160190579:البرنامج الفرعي 769 930305 1المرأة

2 243670427243427:البرنامج الفرعي 670 176176األسرة

1273160160جملة البرنامج 1 2791 0064331 4391 006 368232

3 المسنين: البرنامج

1 285 2857851 0701 7852:البرنامج الفرعي 2 070 164164الخدمات الرعائية للمسنين

2 إدماج كبار السن في الحياة العامة:البرنامج الفرعي
285 0701 2857852 0701 37852جملة البرنامج 164164

9 القيادة و المساندة: البرنامج

1 اإلشراف و المساندة و المتابعة:البرنامج الفرعي
2 األساليب و األنظمة المعلوماتية:البرنامج الفرعي

9جملة البرنامج
291 5092 2183 2911601601 3492 0583 1الجملة العامة 217188



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
المرأة الجزء:

وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

66نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20152016
%%%

1 المرأة و األسرة: البرنامج
1 579المرأة:البرنامج الفرعي 769 190 579 769 190305305

2 427األسرة:البرنامج الفرعي 670 243 427 670 243176176

006 4391 0064331 4391 14331جملة البرنامج 232232

3 المسنين: البرنامج
1 285 1الخدمات الرعائية للمسنين:البرنامج الفرعي 2 070 785 1 285 2 070 785164164

2 إدماج كبار السن في الحياة العامة:البرنامج الفرعي
285 0701 2857852 0701 37852جملة البرنامج 164164

9 القيادة و المساندة: البرنامج
1 اإلشراف و المساندة و المتابعة:البرنامج الفرعي
2 األساليب و األنظمة المعلوماتية:البرنامج الفرعي

9جملة البرنامج

291 2الجملة العامة 3 509 2 291 3 509 1 218188188 1 218

2015/11/09 11صفحة:تاريخ الطباعة: //
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م د إلنجاز مختلف المشاريع  3,509 تخصيص نفقات الدفع المقدرة بـتم سي

المبوبة حسب برامج وبرامج فرعية تبعا إلعتماد منهجية التصرف حسب األهداف 

  : كما يلي 

  

   : المرأة واألسرة:  1برنامج ال – 1
  

 رةـلبرنامج المرأة واألس 2016ة ـالمرسمة سنالبرامج اعتمادات در ـتق

  : حسب البرامج الفرعية كما يلي  التعهد والدفع وتتوزع اعتمادات، م د 1,585 بـ

  اب م دـبحس

  البرامج 
  الفرعية

  اعتمادات 
  التعهد

  اعتمادات 
  الدفع

  0,769  1,755  المـرأة

  0,670  0,100  األسـرة

  1,439  1,855  الجملـة

  
  : وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي 

  :  المرأة: البرنامج الفرعي * 

  ،ادي واالجتماعي للمرأة واألسرةالتمكين االقتص −

  ،اسة حول ظاهرة العنف ضد  المرأةدر  −
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ة بكل من باجة وقفصة ـمراكز فتاة ريفي 6ز ـة وتجهيـتهيئ  −

أقطاب إشعاع بكل  4ة وتجهيز ـة إلى تهيئـوقبلي وقابس باإلضاف

  ،وبةمن القصرين والقيروان وبنزرت وجند

   ،اقتناء تجهيزات مختلفة −

واقتناء  اتـباإلضافة إلى إنجاز دراسة ـادة الشبكة الكهربائيـإع −

 .لمركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأةتجهيزات مختلفة 

 
   :  األسرة: البرنامج الفرعي * 

  ،خطة العمل لفائدة األسرة −

  ،دراسة واقع وآفاق األسرة −

  ،التوفيق األسري −

 .إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري −
   

  :المسنین  : 3 برنامجال – 3
   اب م د ـبحس

  اعتمادات 
  البرامج

  اعتمادات 
  التعهد

  اعتمادات 
  الدفع

1,980  2,110  2,070  

  

  : وستخصص هذه االعتمادات لفائدة المشاريع التالية 

بناء بيت الغسـيل بمركـز رعايـة    : تهيئة مراكز رعاية المسنين  -

 ،منوبةن بالمسني
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اء تجهيزات مطابخ وآالت ـاقتن: ة المسنين ـز مراكز رعايـتجهي -

غسيل باإلضافة إلى اقتناء حافلة لمركز رعاية المسنين بالقصـرين  

 ،وشاحنة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد

والي تم إعادة  ةـة المسنين بمنزل بورقيبـادة بناء مركز رعايـإع -

م د مرسمة  3,600ا عن ـم د عوض 4,400غ ـم تكلفته لتبلـتقيي

 ،باعتبار ارتفاع أسعار مواد البناء

  .إعادة بناء وحدات الحياة واإلدارة بمركز رعاية المسنين بباجة -



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمية لسنة
المرأة 

22  الباب:

( بحساب الدينار )

000 349 0003 695 3اإلستثمارات المباشرة

270 000160 000

3 509 000

دينارا000 565 3 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2016

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

3 965 000
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1-
وزارة المرأة واألسرة والطفولة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

المرأة 
22  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

800

2 765

9302 030

2 7651 319

270160

التعهد

9302 030

2 7651 319

270160

3 5653 6953 3493 6953 349

270160270160

3 5653 9653 5093 9653 509

 II جملة فرعية

2016

71

_ 1
وزارة المرأة واألسرة والطفولة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم أو التكلفة

المرأة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

72

_221 الباب:

تجهيزات اإلدارة العامة 0660430

النهوض بالمرأة و األسرة 066251 5851 5851 249

النهوض االجتماعي 067561 9802 1102 070

3 5653 6953 349 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

المرأة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

73

_221 الباب:

تجهيزات اإلدارة العامة 0660430

النهوض بالمرأة و األسرة 06625310

النهوض االجتماعي 067568009301 690

8009302 030 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

المرأة 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

74نظـام أمـد

_221 الباب:

د1000بحساب 
المرأة و األسرة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المرأة 1البرنامج الفرعي

تجهيزات اإلدارة العامة 06604

30إقتناء تجهيزات مختلفة 00 0002
30 06604جملــة الفصـل
30 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

األسرة 2البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

200خطة العمل لفائدة األسرة 00 0001

50التوفيق األسري 00 0008

60دراسة حول أوضاع األسرة 00 0009
310 06625جملــة الفصـل
310 2جملــة البرنامج الفرعي
340 1جملــة البرنامج

المسنین3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الخدمات الرعائیة للمسنین 1البرنامج الفرعي

النهوض االجتماعي 06756

13050تهيئة مراكز مسنين 11 0007

100تجهيز مراكز مسنين 11 0008

540 8008001إعادة بناء مراكز رعاية المسنين 00 0009
8009301 690 06756جملــة الفصـل
8009301 690 1جملــة البرنامج الفرعي
8009301 690 3جملــة البرنامج
8009302 030 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

المرأة 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

75

_221 الباب:

النهوض بالمرأة و األسرة 066251 5851 585939

النهوض االجتماعي 067561 1801 180380

2 7652 7651 319 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

المرأة 

76نظـام أمـد

_221 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

المرأة و األسرة1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المرأة 1البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

555555دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة 00 017ج

560560200تهيئة مراكز الفتاة الريفية 00 018ج

909060تجهيز مراكز الفتاة الريفية 00 019ج

320320204تهيئة أقطاب اإلشعاع 00 020ج

606060تجهيز أقطاب األشعاع 00 022ج
1 0851 085579 06625جملــة الفصـل
1 0851 085579 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

األسرة 2البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

400400300التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة الريفية 00 0011

10010060إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري 00 010ج
500500360 06625جملــة الفصـل
500500360 2جملــة البرنامج الفرعي

1 5851 585939 1جملــة البرنامج
المسنین3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الخدمات الرعائیة للمسنین 1البرنامج الفرعي

النهوض االجتماعي 06756

000200 0001 1إعادة بناء وحدات الحياة واإلدارة بمركز رعاية المسنين بباجة 31 001ج

130130130اقتناء حافلة لفائدة مركز رعاية المسنين بالقصرين 42 003ج

505050اقتناء سيارة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد 43 004ج
1 1801 180380 06756جملــة الفصـل
1 1801 180380 1جملــة البرنامج الفرعي
1 1801 180380 3جملــة البرنامج
2 7652 7651 319 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

المرأة 22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

77

1_

242بناءات إدارية06603 2 601 2 843 2 843

271تجهيزات اإلدارة العامة06604 30 1 472 77 1 696 1 773

416البرامج اإلعالمية06605 30 516 73 30 859 962

151مصاريف مختلفة06608 1 269 1 420 1 420

665 1النهوض بالمرأة و األسرة06625 1 249 243 251 3 149 615 1 585 240 120 3 997 6 557

700 4النهوض االجتماعي06756 2 070 785 2 471 100 2 110 2 185 355 5 276 10 026
23 5814752 4553 69586511 4782511 0583 3497 445 16 091 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2016
نظـام أمـد

المرأة _22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

78

د1000بحساب 

المرأة و األسرة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المرأة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات اإلدارة العامة 06604
140 883 7 1 016 1 023 إقتناء وسائل نقل000100
95 30 329 70 384 454 إقتناء تجهيزات مختلفة000200
36 200 236 236 إقتناء أثاث ومعدات000400

41230271 636771 7131 066041جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605
104 30 292 20 30 376 426 إقتناء تجهيزات إعالمية000200

06605426376302029230104جملــة الفصـل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625
55 55 55 دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة01700ج

360 200 560 560 تهيئة مراكز الفتاة الريفية01800ج
30 60 90 90 تجهيز مراكز الفتاة الريفية01900ج
116 204 320 320 تهيئة أقطاب اإلشعاع02000ج

60 60 60 تجهيز أقطاب األشعاع02200ج
085579506 0851 066251جملــة الفصـل

1 70430609881 085971 012301 2242 3جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

79 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

األسرة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625
144 200 13 251 3 044 120 3 532 3 652 خطة العمل لفائدة األسرة000100
100 100 100 اإلحاطة باألسرة المهاجرة000600
10 105 115 115 تهيئة فضاءات نموذجية لألسرة و تجهيزها000700
200 50 250 250 التوفيق األسري000800
210 60 30 300 300 دراسة حول أوضاع األسرة000900
215 215 215 تشخيص حول أوضاع المرأة الريفية001000
240 300 200 100 400 240 740 التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة الريفية001100
40 60 100 100 إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري01000ج

159 1492512436701 9971202405006153 4723 066255جملــة الفصـل

2 159 1492512436701 9971202405006153 4723 5جملــة البرنامج الفرعي

1 040 2792 8532512731 5857124 0091202701 6966 8جملــة البرنامج

المسنین 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الخدمات الرعائیة للمسنین 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

النهوض االجتماعي 06756
699 435 666 485 355 960 1 800 تهيئة مراكز رعاية المسنين000500
150 50 726 130 796 926 تهيئة مراكز مسنين000711
370 100 100 520 100 100 890 1 090 تجهيز مراكز مسنين000811

2 610 1 540 250 500 800 1 600 2 500 4 900 إعادة بناء مراكز رعاية المسنين000900
21 9 30 30 الخطة الوطنية لإلعداد لتقاعد وشيخوخة نشيطة001000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

80 نظـام أمـد

06756
800 200 1 000 1 000 إعادة بناء وحدات الحياة واإلدارة بمركز رعاية المسنين بباجة00131ج

130 130 130 اقتناء حافلة لفائدة مركز رعاية المسنين بالقصرين00342ج
50 50 50 اقتناء سيارة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد00443ج

650 0704 4217852 1101002 1852 1763552 9265 067569جملــة الفصـل

1 650 0704 4217852 1101002 1852 1763552 9265 9جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

إدماج كبار السن في الحیاة العامة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

النهوض االجتماعي 06756
50 50 100 100 استراتيجية اإلعالم لفائدة المسنين000600

067561001005050جملــة الفصـل

2 1001005050جملــة البرنامج الفرعي

3 700 0704 4717852 1101002 1852 2763552 0265 10جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
242 2 211 2 453 2 453 تهيئات مختلفة000200

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

1 381242 6232 6232 2جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

81 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمية 06605
101 25 126 126 المخطط المديري لإلعالمية دراسة000300
110 199 53 256 309 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000400
101 101 101 ربط المصالح الجهوية باألنترنات000500

0660553648353224312جملــة الفصـل

2 53648353224312جملــة البرنامج الفرعي

9 605554 106532 1593 3جملــة البرنامج

21 8814752 4553 6958659 9292511 0583 3497 294 14 391 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

المرأة 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

82

_221 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

160التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 270

270160مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة

270160الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

المرأة 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

83

_221 الباب:

160التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 270

270160مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة

270160الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

المرأة 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

84نظـام أمـد

_221 الباب:

1 المرأة و األسرةالبرنامج

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

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

1 المرأةالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
160مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة 270

00040030 57 المخطط المديري لإلعالمية

00060050 213 دراسات

00120080 إعادة الشبكة الكهربائية للمركز

07811270160جملــة الفصـل
270160 1 جملــة البرنامج الفرعي

270160 1 جملــة البرنامج
270160الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2015 2014 2013

2016
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20142015 2013

المرأة 

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20162016

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

85

_221 الباب:

138 1التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 160 160 1 914 324 270 400 2 378 3 372

138 1مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة 160 160 1 914 324 270 400 2 378 3 372
3 3724002703241 9141601601 138 2 378 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

نظـام أمـد

المرأة 

86

_221 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

المرأة و األسرة 1البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

المرأة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
138 1مركز البحوث  والتوثيق واإلعالم حول المرأة 160 160 1 914 324 270 400 2 378 3 372

إقتناء وسائل نقل 000100242240221824
إقتناء تجهيزات 0002004564441240254

إقتناء معدات إعالمية 0003001741591515915
المخطط المديري لإلعالمية 000400398288575320330165

الرصيدالوثائقي 0005001801651515030
دراسات 0006001 5221 08221322778250690

إعادة الشبكة الكهربائية للمركز 00120040040016080160
138 9141601601 3784002703241 3722 3جملــة الفصـل 07811

3 3722 3784002703241 9141601601 138 1 جملــة البرنامج الفرعي

3 3722 3784002703241 9141601601 138 1 جملــة البرنامج
3 3724002703241 9141601601 138 2 378 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

87

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المرأة 

بنزرت 23959566959566

9595959566النهوض بالمرأة و األسرة06625 66
تهيئة أقطاب اإلشعاع 02051ج 80 80 51 80 80

تجهيز أقطاب األشعاع 02215ج 15 15 15 15 15

باجة 311 0851 0852281 0851 085228

8585858528النهوض بالمرأة و األسرة06625 28
تهيئة مراكز الفتاة الريفية 01820ج 70 70 20 70 70

تجهيز مراكز الفتاة الريفية 0198ج 15 15 8 15 15
000200 0001 0001 0001 1النهوض االجتماعي06756 200

إعادة بناء وحدات الحياة واإلدارة بمركز رعاية المسنين بباجة 001200ج 1 000 1 000 200 1 000 1 000

جندوبة 32959566959566

9595959566النهوض بالمرأة و األسرة06625 66
تهيئة أقطاب اإلشعاع 02051ج 80 80 51 80 80

تجهيز أقطاب األشعاع 02215ج 15 15 15 15 15



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

88

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المرأة 

القيروان 41959566959566

9595959566النهوض بالمرأة و األسرة06625 66
تهيئة أقطاب اإلشعاع 02051ج 80 80 51 80 80

تجهيز أقطاب األشعاع 02215ج 15 15 15 15 15

القصرين 42959566959566

9595959566النهوض بالمرأة و األسرة06625 66
تهيئة أقطاب اإلشعاع 02051ج 80 80 51 80 80

تجهيز أقطاب األشعاع 02215ج 15 15 15 15 15

قفصة 71250250102250250102

250250250250102النهوض بالمرأة و األسرة06625 102
تهيئة مراكز الفتاة الريفية 01880ج 220 220 80 220 220

تجهيز مراكز الفتاة الريفية 01922ج 30 30 22 30 30

قبلي 73858528858528

8585858528النهوض بالمرأة و األسرة06625 28



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

89

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المرأة 

تهيئة مراكز الفتاة الريفية 01820ج 70 70 20 70 70
تجهيز مراكز الفتاة الريفية 0198ج 15 15 8 15 15

قابس 81230230102230230102

230230230230102النهوض بالمرأة و األسرة06625 102
تهيئة مراكز الفتاة الريفية 01880ج 200 200 80 200 200

تجهيز مراكز الفتاة الريفية 01922ج 30 30 22 30 30

030724 0302 0307242 0302 2الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

90

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المرأة 

بنزرت 23959566959566

959566959566النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهيئة أقطاب اإلشعاع 02051ج 80 80 51 80 80

تجهيز أقطاب األشعاع 02215ج 15 15 15 15 15

باجة 311 0851 0852281 0851 085228

858528858528النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهيئة مراكز الفتاة الريفية 01820ج 70 70 20 70 70

تجهيز مراكز الفتاة الريفية 0198ج 15 15 8 15 15
000200 0001 0002001 0001 1النهوض االجتماعي06756

إعادة بناء وحدات الحياة واإلدارة بمركز رعاية المسنين بباجة 001200ج 1 000 1 000 200 1 000 1 000

جندوبة 32959566959566

959566959566النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهيئة أقطاب اإلشعاع 02051ج 80 80 51 80 80



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

91

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المرأة 

تجهيز أقطاب األشعاع 02215ج 15 15 15 15 15

القيروان 41959566959566

959566959566النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهيئة أقطاب اإلشعاع 02051ج 80 80 51 80 80

تجهيز أقطاب األشعاع 02215ج 15 15 15 15 15

القصرين 42959566959566

959566959566النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهيئة أقطاب اإلشعاع 02051ج 80 80 51 80 80

تجهيز أقطاب األشعاع 02215ج 15 15 15 15 15

قفصة 71250250102250250102

250250102250250102النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهيئة مراكز الفتاة الريفية 01880ج 220 220 80 220 220

تجهيز مراكز الفتاة الريفية 01922ج 30 30 22 30 30



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

92

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

المرأة 

قبلي 73858528858528

858528858528النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهيئة مراكز الفتاة الريفية 01820ج 70 70 20 70 70

تجهيز مراكز الفتاة الريفية 0198ج 15 15 8 15 15

قابس 81230230102230230102

230230102230230102النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهيئة مراكز الفتاة الريفية 01880ج 200 200 80 200 200

تجهيز مراكز الفتاة الريفية 01922ج 30 30 22 30 30

030724 0302 0307242 0302 2الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

المرأة 

جدول إجمالي حسب الواليات

بنزرت 23959566959566

باجة 311 0851 0852281 0851 085228

جندوبة 32959566959566

القيروان 41959566959566

القصرين 42959566959566

قفصة 71250250102250250102

قبلي 73858528858528

قابس 81230230102230230102

030724 0302 0307242 0302 2الجمـــلة : 
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الدفع التعهد التكلفة

50 130 0 والية منوبة

50 130 0 مشاريع متواصلة
50 130  - إعادة بناء بيت الغسيل بمركز رعاية 

  102   230   230  والية قابس
  102   230   230  مشاريع وبرامج جديدة 

  102   230   230  - تهيئة وتجهيز مركزي فتاة ريفية 

  196   225   225  والية القصرين

  196   225   225  مشاريع وبرامج جديدة 

  66   95   95  - تهيئة وتجهيز قطب إشعاع

130 130    130  - أقتناء حافلة لمركز رعاية المسنين بالقصرين 

  228  1 085  1 085  والية باجة 

  228  1 085  1 085  مشاريع وبرامج جديدة 

200  1 000  1 000  - بناء وحدات حياة وإعادة بناء اإلدارة بمركز رعاية المسنين 
28 85    85  - تهيئة وتجهيز مركز الفتاة الريفية 

 1 606   895   895  والية بنزرت
 1 540   800   800  مشاريع وبرامج متواصلة 
 1 540   800   800  - إعادة بناء مركز رعاية المسنين بمنزل بورقيبة 

  66   95   95  مشاريع وبرامج جديدة 

66 95    95  - تهيئة وتجهيز قطب اإلشعاع 

28   85   85  والية قبلي

  28   85   85  مشاريع وبرامج جديدة 

28   85   85  - تهيئة وتجهيز مركز الفتاة الريفية 

66   95   95 والية جندوبة 

66   95   95  مشاريع وبرامج جديدة 

66   95   95  - تهيئة وتجهيز قطب اإلشعاع 

28   85   85 والية القيروان 

  28   85   85  مشاريع وبرامج جديدة 

28   85   85  - تهيئة وتجهيز مركز الفتاة الريفية 

  50   50   50 والية سيدي بوزيد 
  50   50   50  مشاريع وبرامج جديدة 

  50   50   50  - اقتناء شاحنة لمركز رعاية المسنين بسيدي بوزيد 

 2 354  2 880  2 750

التوزيع الجهوي للمشاريع
تقديرات سنة 2016

الجملة العامة

بحساب أ د

الباب 22 : وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة  

توزيع أهم نفقات التنمية حسب الواليات

جزء المرأة 
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بحساب األلف دينار

االنجازات المادية

المنتظرة الى غاية 

31/12/2016

100% 200

100% 60  إنجاز دراسة حول أوضاع األسرة 

20% 50

100% 1540

100% 100

الدفع

وزارة المرأة واألسرة والطفولة 
نفقات التنمية لسنة 2016 : جزء شؤون المرأة :  

 تقديم مساعدات لألسر (مساعدات عينية، تأطير وإرشاد  
وتوجيه)

بيـان 
المشاريـع والبرامـج

أهم المشاريع والبرامج المتواصلة

 تجهيز مراكز رعاية المسنين 

المحتوى المادي

 تهيئة مراكز رعاية المسنين

 اقتناء تجهيزات مختلفة 

 خطة العمل لفائدة األسرة 

 دراسة خاصة 

 إعادة بناء مركز رعاية المسنين بمنزل بورقيبة  الشروع في بناء المركز بعدهدمه بالكامل

 تهيئة بيت الغسيل بمركز رعاية المسنين بمنوبة 

  



بحساب 1.000 د

االنجازات المادية

المنتظرة إلى غاية

31/12/2016

75% 400

100% 55

50%

50% 380

60% 100

20% 1000

100% 180

100% 100
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الكلفة

وزارة المرأة واألسرة والطفولة 
نفقات التنمية لسنة 2016 : جزء شؤون المرأة :

المحتـوى المـادي

أهم المشاريع والبرامج الجديدة

بیـان المشاریـع 
والبرامـج

 اقتناء تجهيزات مختلفة 

 التمكين االقتصادي للمرأة واألسرة

 دراسة خاصة 

 صيانة عامة وتجهيزات لـ 6 مراكز فتاة ريفية بكل من 
واليات باجة وقفصة وقبلي و قابس

 تهيئة وتجهيز مراكز الفتاة الريفية 

 تقديم مساعدات عينية للنساء المعيالت  ألسرهن

 إنجاز دراسة حول العنف المسلط على المرأة 

650

 صیانة عامة وتجھیز لـ 4 أقطاب إشعاع بكا من  والیات  تھیئة وتجھیز أقطاب اإلشعاع 
القصرین والقیروان وبنزرت وجندوبة

 اقتناء وسائل نقل 

 إحداث مراكز نموذجیة لإلرشاد األسري 

 تجهيز مراكز رعاية المسنين 

 إحداث مركز بوالیة باجة

 تهيئة مركز باجة بإعادة بناء اإلدارة وإضافة وحداث عيش

 اقتناء حافلة لمركز رعاية المسنين بالقصرين وشاحنة لمركز 
رعاية المسنين بسيدي بوزيد

 تهيئة مراكز رعاية المسنين
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  الطفولة : 02 برنامج
  

 : تقديم البرنامج وإستراتيجيته
 

ولتنمية وتطوير الموارد البشرية المستقبلية " إن طفل اليوم هو رجل الغد"
من مجموع % 34تونس، والتي تمثل نسبتهم حوالي في ب أن يحضى األطفال يتوج
اآلليات ان، بمنزلة متميزة للنهوض بأوضاعهم وتكريس الخيارات والبرامج وـالسك

من جهة ل الضروري بين الوقاية والحماية في إطار سياسة تأخذ بعين االعتبار التكام
والتأطير التربوي من جهة أخرى، من خالل وضع آليات وبرامج تم تنفيذها في إطار 

والمواصلة في بعض  )2011-2002و 2001-1992(الخطتين العشريتين للطفولة 
لمرحلة االنتقالية التي تشهدها البالد والظروف البرامج وتطوير أخرى تماشيا مع ا

االجتماعية والسياسية المرتبطة بالعمل على دعم الجهات المحرومة لتحقيق التنمية 
البشرية المتوازنة في انتظار إعداد خطة عشرية جديدة للطفولة تدرج ضمن المخطط 

   .طفولةالتنموي للبالد وتأخذ في االعتبار الخيارات المالئمة للنهوض بال
  

 : أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج

  : تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج 1.2
 

  : الطفولة في برنامج إطار في بلوغها المزمع األهداف تندرج
  

تعزيز منظومة الحماية واإلحاطة باألطفال المهددين والفاقدين للسند  §
واصلة دعم البرامج الرامية وخاصة بالوسط الطبيعي ولدى العائالت وم

ف المسلط على األطفال واحترام المبادئ األساسية ـى الحد من العنـإل
ات ـا بالتعاون مع المنظمـوق الطفل كما صادقت عليها بالدنـلحق

 والجمعيات المعنية،
تعزيز آليات الرصد والوقاية في مجال حقوق الطفل وتطوير الممارسات  §

ت مع العمل على إحداث لجنة مستقلة خاصة والتشريعات والقيام بدراسا
بحقوق الطفل ضمن الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية 

 وإعطائها اإلمكانيات الضرورية لعملها،
تربية األطفال ووقايتهم وتنمية مهاراتهم على نحو أفضل وتوفير  §

خالل اإلحاطة والتأطير ألطفال المعتمديات والمناطق ذات األولوية من 
السكانية والمناطق الداخلية  دعم برنامج تنشيط األحياء ذات الكثافة

ط التربوي االجتماعي من أكبر عدد ممكن ـب خدمات التنشيـوتقري
 .من األطفال
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  :1.1.2 الهدف
تعزيز منظومة 

اإلحاطة 
باألطفال 
المهددين 

  والفاقدين للسند

وحدة 
  تقدیرات  نجازاتإ  القیس

  تقدیرات  إنجازات

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  :1.1.1.2المؤشر
نسبة االستجابة 
لطلبات حماية 

  األطفال

%     86  88  91  94  97  

  :2.1.1.2المؤشر
عدد األطفال 

المستفيدين 
ببرامج حماية 
في محيطهم 

  الطبيعي

  6200  6000  5800  5650  5470  5269  5103  عدد

  :3.1.1.2المؤشر 
عدد األطفال 

المقيمين 
سسات بمؤ

  الرعاية

  408  428  448  468  548  548  507  عدد

  :4.1.1.2المؤشر 
نسبة التكفل 

األسري 
  باألطفال

%  35.70 
  )طفل 181(

39.2 
  )طفل 215(

40.1 
  )طفل 215(

66.6   
  )طفل 220(

71.4 
  )طفل 300(

79.4 
  ) طفل 320(

80.5 
  )طفل 340(

  

  
  :2.1.2الهدف 

تعزیز آلیات 
الرصد والوقایة 
في مجال حقوق 
الطفل وتطویر 

الممارسات 
  والتشریعات

وحدة 
  تقدیرات  نجازاتإ  القیس

  تقدیرات  إنجازات

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  :1.2.1.2المؤشر 
عدد الدراسات 

والتقاریر 
  والتشریعات

 عدد

    
3  4  2  2  2  

  :2.2.1.2المؤشر 
عدد المستفیدین 

ببرامج نشر ثقافة 
  حقوق الطفل

  عدد
    

279  17637  24720  25000  25500  
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  : التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه:  2البرنامج الفرعي  1.2.2
 

  

  

  1.2.2الهدف 

تربية األطفال 
ووقايتهم وتنمية 

مهاراتهم على نحو 
  أفضل

وحدة 

  القيس
  نجازاتإ

  تقديرات

  إنجازات
  تقديرات

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  

  1.1.2.2المؤشر 
األطفال  نسبة

المسجلين بمؤسسات 
الطفولة العمومية 

والخاصة في مجال 
  التنشيط

  

% 1  1  2  3  3.5  4  4.5  

  

  2.1.2.2المؤشر 

نسبة التأطير في 
  مؤسسات التنشيط

  

      1/35  1/30  1/25  1/20  1/15  

 

  
  

  : 2.2.2الهدف 
تحقيق تكافؤ الفرص 

بين جميع األطفال 
في التربية 

المؤسساتية في مجال 
  المبكرةالطفولة 

  

وحدة 

  القيس
  نجازاتإ

  تقديرات

  إنجازات
  تقديرات

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  
  1.2.2.2المؤشر 

نسبة األطفال 
المتمتعين بخدمات 

المؤسسات قبل 
  المدرسية

%  

    

34  35  36  38  40  
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  التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات :  3البرنامج الفرعي  .32.1

 

 :2.3.2الهدف
التجديد والممارسة 

البيداغوجية في 
  .مجال الطفولة

وحدة 

  القيس
  نجازاتإ

  تقديرات

  إنجازات
  تقديرات

  
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  

 :1.2.3.2مؤشرال
عدد الدراسات 

العلمية واإلنتاجية 
والبيداغوجية 

  بمؤسسات الطفولة
  

  25  20  15  12  5  1    عدد

  

: 2.2.3.2المؤشر
عدد المؤسسات 

المنتفعة باالنتاجات 
  البيداغوجية وكتب 

  األطفال

  783  783  783  783  4383  387    عدد

مؤشرات قیس  

  أداء

 :1.3.2الھدف 
تطویر الكفاءة 

المھنیة لدى 
نختلف الفاعلین 

ؤسسات في م
  الطفولة

وحدة 

  القیس
  نجازاتإ

  تقدیرات

  إنجازات
  تقدیرات

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  : 1.1 3.2المؤشر
عدد العملیات 

التكوینیة الموجھة 
لمختلف الفاعلین 
  بمؤسسات الطفولة

  29300  26888  24854  21560  18166  13469  11339 عدد

 :2.1.3.2المؤشر
عدد المتخرجین 

ركین في المشا
  .التكوین المستمر

  

  0  0  0  21  9  12  12  عدد
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  : ميزانية البرنامج:  3-1
  

  اعتمادات برنامج الطفولة تطور
  د 1000بحساب 

  

  البيـان

  نجازاتإ
قانون 
  مالية
  تكميلي

  تقديرات
2016  

  تطور
  الدفع

 النسبة  المبلغ  الدفع  التعھد  2015  2014  2013  2012
)℅(  

  25,0  15366  76903  76903  61537  62243  57294  48971  نفقات التصرف

  28,7  16287  73067  73067  56780  53739  48708  40294  التاجير العمومي

  -17,1  - 437  2122  2122  2559  5452  3345  3373  وسائل المصالح

  -22,0  484-  1714  1714  2198  3052  5241  5.304  التدخل العمومي

  23,7  1142  5965  31970  4823  3893  7867  4350  نفقات التنمية
االستثمارات 

  23,7  1142  5965  31970  4823  3893  7867  4350  المباشرة

  24,9  16508  82868  108873  66360  66136  65161  53321 وعـمجمال
 

  حسب البرامج الفرعية  2016توزيع ميزانية برنامج الطفولة سنة 
  )اعتمادات الدفع(

  د  1.000بحساب 

  الفرعية البرامج              
  

  النفقة طبيعة

حماية األطفال 
  وضمان حقوقهم

التنشيط التربوي 
اإلجتماعي 
  والترفيه

التجديد 
ي البيداغوج

  وتنمية الكفاءات

المجموع حسب 
  طبيعة النفقة

 76903 256  237 76410  نفقات التصرف

  73067  87    72980  التاجير العمومي

  2122  150  212  1760  وسائل المصالح

  1714  19  25  1670  التدخل العمومي

  5965  135  4770  1060  نفقات التنمية

  5.965  135  4770  1060  االستثمارات المباشرة

 82868 391 5007 77470  موع حسب البرامج الفرعيةالمج
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 : )الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى(نفقات برنامج الطفولة  2 -3

 2016/2018: إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج :  3 -1-2
   التوزيع حسب طبيعة النفقة

  
  

  د 1.000بحساب 
  

  النفقات
  

  نجازاتإ
قانون 
  مالية
  تكميلي

  تقديرات

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  80900  79200  76903  61537  62243  57294  48971  نفقات التصرف

  76500  75000  73067  56780  53739  48708  40294  التاجير العمومي

  2400  2300  2122  2559  5452  3345  3373  وسائل المصالح

  2000  1900  1714  2198  3052  5241  5304  التدخل العمومي

  9500  8500  5965  4823  3893  7867  4350  نفقات التنمية

االستثمارات 
  9500  8500  5965  4823  3893  7867  4350  المباشرة

  90400  87700  82868  66360  66136  65161  53321  وعـالمجم
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  القيادة والمساندة:  04 جنامالبر
  
  

 : تقديم البرنامج وإستراتيجيته  - 1
 

دارات اإلوالمساندة هو برنامج دعم للبرامج الخصوصية وبرنامج القيادة 
  : هداف التاليةاأللى تحقيق إالمركزية والجهوية ويهدف هذا البرنامج 

 
 تحسين التصرف في الموارد البشرية  −

 تطوير المنظومة المعلوماتية −

 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات −

 
 : أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج - 2

 :تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج 1.2

 
هداف التي تم ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار التوجهات األإن 

  :الوطنية للرقي بجودة الخدمات االدارية وذلك بالتركيز على المحاور التالية
  

  دارةاإلتحسين العالقة مع المتعاملين مع  −

 ستعمال التكنولوجيات الحديثةإتعزيز  −

تعزيز المركزية التكوين من خالل مواصلة برمجة دورات  −
عوان لألتكوينية على مستوى الجهات لتنمية القدرات المهنية 

 .ودعم حظوظهم في المناظرات الداخلية للترقية

 تدعيم صيانة البناءات والتجهيزات -
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  البرنامج
  المؤشرات  األهداف  الفرعي

  القيادة والمساندة

  
  : 1.1.4.الهدف

ي ـرف فـلتصن اـتحسي
  الموارد البشرية

  تحسين نسبة انجاز مخطط التكوين: 1.1.1.4المؤشر

  تحسين نسبة االنتدابات المنجزة: 2.1.1.4المؤشر

ع  في نسبة الترقيات الخاصة  الترفي: 3.1.1.4المؤشر
  سالك المشتركةباأل

  
  :  2.1.4:الهدف

  تحسين التصرف في الموارد
  ءات المعنية بالتهيئةعدد الفضا: 1.2.1.4المؤشر

 نسبة تجديد و تدعيم التجهيزات: 2.2.1.4المؤشر

األساليب واالنظمة  
  المعلوماتية

  
  : 1.2.4: الهدف

  
تطوير البنية االساسية  

  المعلوماتية والخدمات عن بعد

  نسبة التغطية  بالشبكة الداخلية:  1.1.2.4المؤشر

 باالنترانتنسبة التغطية : 2.1.2.4المؤشر

نسبة التغطية بالشبكة االدارية  : 3.1.2.4المؤشر
  المندمجة

 عن بعد اإلداريةنسبة الخدمات : 4.1.2.4المؤشر
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  القيادة والمساندةتطور اعتمادات برنامج 
  
  
  

  د 1000 بحساب

  النفقات

  قانون مالية
  تكميلي

  تقديرات
2016  

  التطور

  )℅( النسبة  المبلغ  الدفع  التعهد  2015

  14,3  1491  11890  11890  10399  نفقات التصرف

  20,1  927  5532  5532  4605  التاجير العمومي

  11,2  491  4858  4858  4367  وسائل المصالح

  5,1  73  1500  1500  1427  التدخل العمومي

 757,5 606 686 186 80  نفقات التنمية 

  757,5  606  686  186  80  االستثمارات المباشرة

  20,0  2097  12576  12076  10479 وعـالمجم 



3,893% 35,7 1,748 6,651 4,903 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 35,7 1,748 6,651 4,903 3,893 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 23,4 16,857 88,793 71,936 62,243 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2014

( م د ) 
2015

( م د ) 
2016

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2015 76,839          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 95,444 لسنة  2016
لوزارة المرأة واألسرة والطفولة  جزء الطفولة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

الطفولة
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

الباب الثاني و العشرون
106 نظـام أمـد

* على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%66,13676,83995,44418,605 الجملـــــة 24,2



نظـام أمـد

وزارة المرأة واألسرة والطفولة

تقديرات 

000 793 88الجزء األول

بيان األجزاء 

6 651 000

2016 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 
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الطفولة

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب الثاني و العشرون

95 444 000 الجملـــــة



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة المرأة واألسرة والطفولة
الطفولة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

108

000 985 0005 873 4الطفولة 76 903 000 61 537 00015 366 0001 112 00016 478 000 66 410 00082 888 000 252324

000 080 0001 000350 410 00076 110 61حماية األطفال و ضمان حقوقهم 15 300 000730 00016 030 000 77 490 000 61 460 000 2520926

000 770 0004 523 0004 000237 235التنشيط التربوي اإلجتماعي و الترفيه 2 000247 000249 000 5 007 000 4 758 000 155

000 000135 000256 192التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات 64 000135 000199 000 391 000 192 000 33100104

000 000666 30القيادة و المساندة 11 890 000 10 399 0001 491 000636 0002 127 000 10 429 00012 556 000 142 12019

000 000530 00030 890 00011 399 10اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 491 000500 0001 991 000 12 420 000 10 429 000 141 66719

000 000136 000136 136األساليب و األنظمة المعلوماتية 136 000 100100100

71 936 00088 793 0004 903 0006 651 000 000 605 00018 748 0001 857 16الجملـة العـامة : 76 839 00095 444 000 36 2324
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  ة ـالطفول

  رفـات التصـنفق
  

) جزء الطفولة( والطفولة  لمرأة واألسرةوزارة ابطت نفقات التصرف لض
  : كما يلي 
  

 م د  88,793 :          2016 االعتمادات المقترحة لسنة -
   م د 71,936:   2015 بقانون المالية التكميلي لسنةاالعتمادات المرسمة  -

م د  16,857 :        أي بزيادة قدرها
  %    23,4 :          نسبةتمثل 

  

  : على النحو التالي 2016وتتوزع االعتمادات المقترحة لسنة 
   

  بحساب م د

  إنجازات  انـالبي
2014  

 م ق
 تكميلي
2015  

 تقديرات
2016  

  الفارق
نسبة 
التطور 

% 
  28,0  17,214  78,599  61,385  53,739  نفقات التأجير

  28,0  17,187  78,512  61,325  53,679  المصالح المركزية * 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة  *

  45,0  0,027  0,087  0.060  0,060  المحاسبة العمومية 

  1,0  0,054  6,980  6,926  5,452  نفقات وسائل المصالح

  -31,4  -0,418  0,914  1,332  0,400  المصالح المركزية * 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة  *

  8,4  0,472  6,066  5,594  5,052  المحاسبة العمومية 

  -11,3  -0,411  3,214  3,625  3,052  نفقات التدخل
  -72,9  -0,509  0,189  0,698  0,069  المصالح المركزية * 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة  *

  3,3  0,098  3,025  2,927  2,983  المحاسبة العمومية 

  4,23  785,16  3988,7  71,936  62,243  ةـالجمل
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  : كما يلي  اداتاالعتمتتوزع هذه 

  إنجازات  البيان
2014  

ق م 
تكميلي 
2015  

تقديرات 
2016  

  الفارق
نسبة 
التطور 

% 
  25,7  16,260  79,615  63,355  54,148  المصالح المركزية* 
المؤسسات العمومية الخاضعة  *

 لمجلة المحاسبة العمومية
8,095  8,581  9,178  0,597  6,9  

  23,4  16,857  88,793  71,936  62,243  الجملـة
  

I -  نفقات التأجير العمومي :  
ل ـم د مقاب 78,599بـ  2016ة ـات التأجير العمومي لسنـحددت نفق

م د  17,214 اقدره بزيادةأي  2015ة ـة التكميلي لسنـبقانون المالي م د 61,385
  .% 28مثل نسبة ت

  

  : باالعتماد على اإلجراءات التالية  أساسا هذه الزيادةوقد تم ضبط 
  ب م دبحسا

  انـالبي
  اعتمادات 

  2016سنة 

  3,563    2015-2013تعديل كلفة انتدابات سنوات 

  0,673   2013تعديل كلفة ترقيات 

  0,560  خطط خصوصية 

  0,120  قائمة يدوية 

  1,326  المنح الخصوصية 

  1,625   16كلفة تأجير المنتفعين باآللية 

  3,056   2و  1المنحة التعديلية قسط 

  3,099  المالي للزيادة في األجور االنعكاس 

  0,397  ) خطة  486(  2016ترقيات سنة 
  -364   2016اإلحاالت على التقاعد بعنوان سنة 
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ة ـوالطفولرة ـواألس رأةـوزارة المبن ـدد األعوان المباشريـويبلغ ع
   :عونا موزعين كما يلي  4.357، 2016في موفى سنة  )الطفولة جزء(

  

  انـالبي
  وانـعدد األـع
  2016ة ـسن

  12  األعوان المباشرون بالديوان* 
  4226  المركزية اإلدارة* 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة  *

  119 المحاسبة العمومية

  4357الجملـة 
  

تم إحالتهم على التقاعد وان الذين سيـاألع ا تجدر اإلشارة إلى أن عددـكم
) أسالك أخرى 3سلك التعليم و 19عملة و 10سلك إداري و 7(عونا  39سيبلغ  2016سنة 

   .الطفولة جزءلمن اإلدارة المركزية  جميعهم
  

م د حسب البرامج  78,599وزع اعتمادات التأجير العمومي البالغة ـوتت
  : على النحو التالي 

  

     : الطفولة:  2البرنامج 
 م د   73,067:       2016اعتمادات التأجير بعنوان سنة  −
  عونا  3993:   2016خص فيهم إلى موفى سنة عدد األعوان المر −

  ) عونا عاملين بالمعهد األعلى لتكوين إطارات الطفولة بدرمش 119باعتبار (
 

  : القيادة والمساندة:  9البرنامج 
  

 م د   5,532:       2016عتمادات التأجير بعنوان سنة ا −
 .عونا 364 :  2016 عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة −

 )مباشرين بالديوان 12منهم (
  

 عونا 486سيشمل  2016ة ـوتجدر اإلشارة إلى أن برنامج ترقيات سن
  :موزعين كما يلي 

  خطة إدماج عملة 50خطة باعتبار  140:   القيادة والمساندة  −
  خطة 340:     الطفولة  −
  خطط 6:   المرأة واألسرة  −
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ويحوصل الجدول التالي توزيع اعتمادات األجور بين البرامج من ناحية وبين 

  :اإلدارة المركزية والمؤسسات من ناحية أخري وذلك كما يلي 
 

  د  مبحساب 

  القيادة   الطفولة  البيان
  الجملة  والمساندة

  78,512  5,532  72,980  اإلدارة المركزية* 

  0,087  -  0,087  المؤسسات* 

  78,599  5,532  73,067  ةـالجمل

  

II -  نفقات وسائل المصالح :  
  

م د مقابل  6,980ترسيم اعتمادات قدرها  2016ة لسنة ـبالنسب يقترح
تمثل  م د 0,054 اقدره بزيادةأي  2015المالية التكميلي لسنة  م د بقانون 6,926

  . %0,08 نسبة
  

  : على النحو التالي  2016وتوزع اعتمادات سنة  
  

  بحساب م د 

ق م تكميلي   انـالبي
2015  

تقديرات 
2016  

  النسبة  الفارق
% 

  -31,4  -0,418  0,914  1,332  اإلدارة المركزية *

  8,4  0,472  6,066  5,594  المؤسسات *

  8,0  40,05  806,9  6,926  الجملة
  

ة للمؤسسات المخصصة لتمويل ـالموارد الذاتي در اإلشارة إلى أنـوتج
بعنوان  2016ة ـسن جملة تقديرات لتبلغم د  0,268.بـ قدرتل ـات الوسائـنفق

  .م د 7,248وسائل المصالح 
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ار إليها تبلغ االعتمادات الجملية المرصودة ـار الموارد الذاتية المشـوباعتب

  :م د تتوزع كما يلي  6,334ما قدره لفائدة المؤسسات 
  

  اب م د ـبحس

  ة ـمنح  البيـان
  ةـالدول

  وارد ـالم
  ةـالذاتي

  ةـالجمل

ة المحاسبة ـات الخاضعة لمجلـمؤسسال
  6,334  0,268  6,066  ةـالعمومي

  

م د  7,248والمقدرة بـ  2016االعتمادات المرصودة بعنوان سنة وتتوزع 
  :حسب البرامج كما يلي ) موارد ذاتية للمؤسسات:  م د 0,268باعتبار (

  
 اب م د ـبحس

  القيادة   ةـالطفول  انـالبي
  ةـالجمل  والمساندة

  0,914  0,784  0,130  ارة المركزيةاإلد *

  6,334  4,074  2,260  المؤسسات *

  )0,268(  -  )0,268(  منها موارد ذاتية -

  7,248  4,858  2,390  ةـالجمل

  

III   -  نفقات التدخل العمومي :  
  

د مقابل  م 3,214ترسيم اعتماد جملي قدره   2016يقترح بالنسبة لسنة 
م د  0,411 قدره بنقصأي  2015سنة كميلي لقانون المالية التم د بعنوان  3,625

  .% -11,3يمثل نسبة 
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  :على النحو التالي  2016وتوزع اعتمادات سنة 

  اب م دـبحس

ق م تكميلي   انـالبي
2015  

تقديرات 
2016  

  النسبة  الفارق
% 

  -72,9  -0,509  0,189  0,698  اإلدارة المركزية *

  3,3  0,098  3,025  2,927  المؤسسات *

  -11,3  -0,411  3,214  6253,  ةـالجمل

  

  : ويتوزع االعتماد المقترح بين 

  اب م دـبحس

ق م تكميلي   انـالبي
2015  

تقديرات 
2016  

  النسبة  الفارق
% 

  -74,4  -0,509  0,175  0,684  التدخالت في الميدان االجتماعي

  -  -  0,014  0,014  المساهمات في المنظمات العالمية

  3,3  0,098  3,025  2,927  لتدخلمنح للمؤسسات العمومية بعنوان ا

  -  11,3  - 0,411  3,214  3,625  ةـالجمل

  

ة للمؤسسات المخصصة لتمويل ـدر اإلشارة إلى أن الموارد الذاتيـوتج
جملة تقديرات  ارها تصبحـوالتي باعتبم د  0.017.درت بــات التدخل قـنفق
  .م د 3,231 في حدود 2016ة ـسن
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ة ـوالبالغ 2016ات بعنوان سنة ـمؤسسادات المرصودة للـوتوزع االعتم

  : على النحو التالي ) م د موارد ذاتية 0,017باعتبار (م د  3,042
  

  اب م د ـبحس

  ة ـمنح  البيـان
  ةـالدول

  وارد ـالم
  ةـالجمل  ةـالذاتي

ة المحاسبة ـات الخاضعة لمجلـالمؤسس
  3,042  0,017  3,025  ةـالعمومي

  

  : النفقات على النحو التالي وزع هذه أما على مستوى البرامج فت

 اب م د ـبحس                       

  القيادة   ةـالطفول  البيـان
  والمساندة

  ةـالجمل

  0,189  -  0,189  اإلدارة المركزية *

  3,042  1,500  1,542  المؤسسات *

  )0,017(  -  )0,017(  منها موارد ذاتية -

  3,231  1,500  1,731  ةـالجمل
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نسبة تقديرات ق م تكميلي

التطور

%

التذكير باعتمادات العنوان األول (بحساب أ د) : I
28,0% 17214 78599 61385  - التأجير العمومي
0,8% 54 6980 6926  - وسـائل المصالح

-11,3% -411 3214 3625  - التـدخل العمـومي

23,4% 16857 88793 71936 الجملـة  

4,8% 13 285 272 نفقـات على الموارد الذاتيـة للمؤسسـات العموميـة 
الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 

5,1% 13 268 255  - وسـائل المصالح
0,0% 0 17 17  - التـدخل العمـومي

 

23,4% 16870 89078 72208 الجملـة  

الوسائل البشرية II

4,3% 178 4357 4179  * األعوان القارون
50,0% 4 12 8  - أعضاء الديوان 
4,2% 174 4345 4171  - أعضاء اإلدارة المركزية :

1,4% 6 426 420  - االعوان االداريون

33,3% 6 24 18  - االعوان الفنيون

1,4% 30 2143 2113  - سلك رجال التعليم 

4,8% 11 242 231  - أسالك أخرى

11,5% 160 1549 1389  - العملـة

(0) (0) (0)    (االنتدابات)

(0) (39) (39)    (التقاعد)
 

4,3% 178 4357 4179 الجملـة  

الفارق

مشـروع ميزانيـة سـنــة 2016
العـنـوان األول

  معطيات عامة حول مشروع ميزانية  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  

(جزء الطفولة)

المعطيـات
20152016
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نسبة تقديرات ق م تكميلي

التطور

%

39 421 382

0 24 24  * المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة 

 * مؤسسات التعليم العالي : المعهد العالي إلطارات 

1 1    الطفولة بقرطاج درمش  

39 396 357

24 24  * المراكز الجهوية لإلعالمية الموجهة للطفل 

23 23  * المراكز المندمجة للشباب والطفولة

14 91 77  * مركبات الشباب والطفولة

25 256 231  * نوادي األطفال

1 1  * المرصد الوطني للطفولة 

1 1  * مركز اإلصطياف بالحمامات 

الفـارق

 المؤسسات الناشطة في قطاع الطفولة

 مؤسسات الشباب والطفولة : 

المعطيـات
2016 2015

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2016 نفقات التصرف لسنة
الطفولة -2

وزارة المرأة واألسرة والطفولة 22  الباب:
118

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%
000 484-000 714 0001 198 0002 437-000 122 0002 559 0002 287 00016 067 00073 780 56الطفولة2 29-17-2261537000769030001536600025

000 487-000 670 0001 157 0002 473-000 760 0001 233 0002 260 00016 980 00072 720 56حماية األطفال و ضمان حقوقهم1 29-21-2361110000764100001530000025

000 00025 00025 0002 000212 210التنشيط التربوي اإلجتماعي و الترفيه2 123500023700020001

000 0003 00019 00016 00034 000150 000116 00027 00087 60التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات3 4529191920002560006400033

000 00073 500 0001 427 0001 000491 858 0004 367 0004 000927 532 0005 605 4القيادة و المساندة9 201151039900011890000149100014

000 00073 500 0001 427 0001 000491 858 0004 367 0004 000927 532 0005 605 4اإلشراف و المساندة و المتابعة1 201151039900011890000149100014

األساليب و األنظمة المعلوماتية2
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%

000 411-  الجملة 3 214 000 3 625 000 54 000 6 980 000 6 926 000 17 214 000 78 599 000 61 385 000281-1171936000887930001685700023



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

22 وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:
الطفولة-

نفقات التصرف لسنة
2

120

2016

2016

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 512 78نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 87منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 599 78 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 914نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 066 6منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 980 6 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 189نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 025 3منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 214 3 القسم الثالث  :  جملة

000 793 88الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

22 وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:
الطفولة-

نفقات التصرف لسنة

2

121

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 512 78نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 61 325 00017 187 000

000 87منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 60 00027 000

000 599 78 القسم األول  :  جملة 61 385 00017 214 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 914نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 1 332 000-418 000

000 066 6منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 5 594 000472 000

000 980 6 القسم الثاني  :  جملة 6 926 00054 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

22 وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:
الطفولة-

نفقات التصرف لسنة

2

122

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

000 189نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 698 000-509 000

000 025 3منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 2 927 00098 000

000 214 3 القسم الثالث  :  جملة 3 625 000-411 000

000 793 88الجملة  العامة 71 936 00016 857 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

123

الطفولة2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية األطفال و ضمان حقوقهم 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113656 720 00072 980 00016 260 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01021 581 50229 068 0007 486 498

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01124 655 06129 412 0004 756 939

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012558 9201 200 000641 080

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01344 3852 500 0002 455 615

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 924 1301 350 000-574 130

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01540 000120 00080 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016117 054230 000112 946

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0177 798 9489 100 0001 301 052

72 980 000 000 260 16جملة البرنامج الفرعي 56 720 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113760 00087 00027 000

مؤسسات التعليم العالي 0560 00087 00027 000

الطفولة العالي إلطارات المعهد 04460 00087 00027 000

87 000 000 27جملة البرنامج الفرعي 60 000

دالطفولة جملة 73 067 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011364 605 0005 532 000927 000

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  002117 680100 000-17 680

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004118 000510 000392 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 800 0001 915 760115 760

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 530 0001 183 840-346 160

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012164 000300 000136 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0131 000150 000149 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014185 020200 00014 980

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01520 00080 00060 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01616 50090 00073 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017641 0001 000 000359 000

تأجير العسكريين_ تأجير األعوان القارين  01811 800-11 800

منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية 0212 4002 400

5 532 000 000 927جملة البرنامج الفرعي 4 605 000

دالقيادة و المساندة جملة 5 532 000

دالجملة  العامة 78 599 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

125

الطفولة2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية األطفال و ضمان حقوقهم 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236734 000130 000-604 000

األكرية واألداءات البلدية 020100 000-100 000

استهالك الماء 0218 000-8 000

استهالك الكهرباء والغاز 02245 000-45 000

االتصاالت الهاتفية 02345 000-45 000

تراسل المعطيات 02440 000-40 000

تأثيث اإلدارة 0344 000-4 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04325 000-25 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045130 000-130 000

معدات التصرف اإلداري 0625 000-5 000

معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 0632 000-2 000

تأمين وسائل النقل 0807 000-7 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 09235 000-35 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 0935 000-5 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1037 000-7 000

لوازم المكاتب 11110 000-10 000

المطبوعات الرسمية 1122 000-2 000

المطبوعات الخصوصية 1168 0008 000

مطبوعات األخرى 117500-500

الوثائق المكتوبة 1232 0002 000

الصحف والمجالت 12518 000-18 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 1265 000-5 000



126 نظـام أمـد

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1276 000-6 000

مصاريف اإلستقباالت 1566 0006 000

مصاريف اإلقامة 1574 0004 000

مصاريف المهمات 16320 00015 000-5 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16520 000-20 000

المنحة اليومية للتنقل 1745 0002 000-3 000

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1761 5001 000-500

المنحة التقديرية لنقل األمتعة و األثاث 178500-500

إشتراكات النقل 1854 000-4 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18615 000-15 000

ملتقيات للتكوين 19445 00045 000

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 22030 0005 000-25 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23155 00040 000-15 000

اللجان الطبية 2322 0002 000

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 2331 000-1 000

معاليم الجوالن 24117 000-17 000

معاليم العبور 2424 000-4 000

نقل األثاث والمعدات 3021 000-1 000

المراقبة والتحاليل، اإلختبار  3041 500-1 500

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022371 499 0001 630 000131 000

مؤسسات الشباب والطفولة 131 499 0001 630 000131 000

المرصد الوطني للطفولة 00554 000150 00096 000

بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز 08147 00047 000

الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  08270 00070 000

االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز 08333 00033 000

برادس والطفولة للشباب المندمج المركز 08437 00037 000

بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز 08570 00070 000

بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز 08630 00030 000

ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز 08760 00060 000

دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز 08890 00090 000

بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز 08995 00095 000

بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز 090100 000100 000

بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز 09170 00070 000

بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز 09247 00047 000

بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز 093104 000104 000
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بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز 09485 00085 000

بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز 09560 00060 000

بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز 09690 00090 000

بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز 097110 000120 00010 000

قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز 09827 00027 000

بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز 09980 00080 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 10070 00070 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 10125 00025 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 10370 00070 000

1 760 000 000 473-جملة البرنامج الفرعي 2 233 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التنشيط التربوي اإلجتماعي و الترفيه 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237210 000212 0002 000

مؤسسات الشباب والطفولة 13210 000212 0002 000

للطفل لالعالمية  الموجهة الوطني المركز 004150 000152 0002 000

مركز اإلصطياف بالحمامات 01060 00060 000

212 000 000 2جملة البرنامج الفرعي 210 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237116 000150 00034 000

مؤسسات التعليم العالي 05116 000150 00034 000

الطفولة العالي إلطارات المعهد 044116 000150 00034 000

150 000 000 34جملة البرنامج الفرعي 116 000

دالطفولة جملة 2 122 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236598 000784 000186 000

األكرية واألداءات البلدية 020120 000120 000

استهالك الماء 0212 0008 0006 000

استهالك الكهرباء والغاز 02227 00035 0008 000

االتصاالت الهاتفية 02320 00025 0005 000

تأثيث اإلدارة 0346 0005 000-1 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04360 00060 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045122 000140 00018 000

المراسالت اإلدارية 0545 0005 000

معدات التصرف اإلداري 0625 0005 000

تأمين وسائل النقل 0809 00010 0001 000

اإلعتناء بالبنايات 09111 00011 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 09269 00059 000-10 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 0933 0003 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1032 0003 0001 000

لوازم المكاتب 11120 00010 000-10 000

المطبوعات الرسمية 1122 5002 000-500

مطبوعات األخرى 117500-500

الوثائق المكتوبة 1234 0002 000-2 000

الصحف والمجالت 12524 00020 000-4 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 1267 0007 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12715 00015 000

شراء اللوازم والمعدات اإلعالمية 1357 00025 00018 000

شراء منظومات اإلعالمية 13610 00010 000

نفقات الصيانة اإلعالمية 1378 000-8 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14515 00010 000-5 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14635 00030 000-5 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1475 0002 000-3 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1485 0002 000-3 000
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استغالل منظومات إعالمية أخرى 1503 0003 000

مصاريف اإلستقباالت 1568 00012 0004 000

مصاريف اإلقامة 1575 0005 000

مصاريف المهمات 16317 00017 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16517 00015 000-2 000

المنحة اليومية للتنقل 1744 00010 0006 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 1755 0005 000

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1762 5003 000500

إرجاع مصاريف نقل األمتعة و األثاث 1775003 0002 500

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1845 0005 000

إشتراكات النقل 1852 0002 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18621 00020 000-1 000

ملتقيات للتكوين 19410 00010 000

تربصات تكوين 1951 5004 0002 500

التكوين المستمر 19610 00010 000

التكوين في اإلعالمية 1975 000-5 000

التكوين في التصرف حسب األهداف 1993 0003 000

نفقات التداوي 2124 0004 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 2132 0002 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21910 00010 000

اللجان الطبية 2322 0004 0002 000

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 2331 000-1 000

معاليم الجوالن 2418 0008 000

معاليم العبور 2423 0005 0002 000

نقل األثاث والمعدات 3021 000-1 000

المراقبة والتحاليل، اإلختبار  3041 500-1 500

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022373 769 0004 074 000305 000

المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة 203 769 0004 074 000305 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس 001172 000179 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة 002120 000132 00012 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 003132 000142 00010 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 004111 000127 00016 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 005140 000150 00010 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 006145 000152 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل 007170 000182 00012 000
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المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة 008170 000182 00012 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 009157 000177 00020 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 010130 000137 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة 011145 000157 00012 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين 012220 000237 00017 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 013151 000157 0006 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان 014160 000167 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير 015130 000137 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية 016181 000187 0006 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 017200 000207 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 018156 000163 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد 019124 000196 00072 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 020185 000188 0003 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس 021155 000167 00012 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 022180 000187 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين 023180 000187 0007 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين 024155 000177 00022 000

4 858 000 000 491جملة البرنامج الفرعي 4 367 000

دالقيادة و المساندة جملة 4 858 000

دالجملة  العامة 6 980 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

131

الطفولة2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حماية األطفال و ضمان حقوقهم 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336698 000189 000-509 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  236664 000150 000-514 000

جوائز ومكافآت أخرى_ جوائز و مكافآت  57920 00025 0005 000

منظمة اليونيساف_ منظمات ذات صبغة خصوصية  85314 00014 000

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033371 459 0001 481 00022 000

مؤسسات الشباب والطفولة 131 459 0001 481 00022 000

المرصد الوطني للطفولة 00517 00017 000

بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز 08150 00050 000

الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  08260 00060 000

االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز 08335 00035 000

برادس والطفولة للشباب المندمج المركز 08459 00059 000

بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز 08582 00082 000

بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز 08638 00035 000-3 000

ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز 087105 000105 000

دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز 08861 00061 000

بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز 089107 000107 000

بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز 09075 00075 000

بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز 09147 00047 000

بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز 09236 00036 000

بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز 093103 000103 000

بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز 09477 00077 000



132 نظـام أمـد

بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز 09549 00049 000

بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز 09663 00063 000

بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز 097148 000148 000

قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز 09842 00042 000

بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز 09970 00070 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 10065 00065 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 10125 00025 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 10370 00070 000

1 670 000 000 487-جملة البرنامج الفرعي 2 157 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التنشيط التربوي اإلجتماعي و الترفيه 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333725 00025 000

مؤسسات الشباب والطفولة 1325 00025 000

مركز اإلصطياف بالحمامات 01025 00025 000

25 000 000 25جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333716 00019 0003 000

مؤسسات التعليم العالي 0516 00019 0003 000

الطفولة العالي إلطارات المعهد 04416 00019 0003 000

19 000 000 3جملة البرنامج الفرعي 16 000

دالطفولة جملة 1 714 000



133 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033371 427 0001 500 00073 000

المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة 201 427 0001 500 00073 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس 00197 00097 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة 00225 00030 0005 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 00356 00055 000-1 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 0043 0008 0005 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 00538 00040 0002 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 00634 00037 0003 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل 00757 00057 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة 00871 00075 0004 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 00963 00065 0002 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 01020 00024 0004 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة 01143 00047 0004 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين 012178 000178 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 01345 00045 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان 01474 00075 0001 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير 01515 00020 0005 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية 01666 00066 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 01770 00075 0005 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 01839 00049 00010 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد 019115 000115 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 02082 00082 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس 02138 00042 0004 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 02286 00090 0004 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين 02346 00048 0002 000

المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين 02466 00080 00014 000

1 500 000 000 73جملة البرنامج الفرعي 1 427 000



134 نظـام أمـد

دالقيادة و المساندة جملة 1 500 000

دالجملة  العامة 3 214 000



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

135

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

22 الباب:
الطفولة

2016

8700060660002680003025000170009178000285000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

87000150000310001900025600031000 مؤسسات التعليم العالي

18420002370001506000170003348000254000 مؤسسات الشباب والطفولة

407400015000005574000 المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة

000 000285 178 0009 00017 025 0003 000268 066 0006 87الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

136

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

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

87000150000310001900025600031000مؤسسات التعليم العالي

18420002370001506000170003348000254000مؤسسات الشباب والطفولة

407400015000005574000المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة

000 000285 178 0009 00017 025 0003 000268 066 0006 87الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

137

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

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

87000150000310001900025600031000مؤسسات التعليم العالي

87000150000310001900025600031000 الطفولة العالي إلطارات المعهد

18420002370001506000170003348000254000مؤسسات الشباب والطفولة

15200015300017000152000170000 للطفل لالعالمية  الموجهة الوطني المركز

15000017000167000 المرصد الوطني للطفولة

6000070000250008500070000 مركز اإلصطياف بالحمامات

47000500050000970005000 بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز

700005000600001300005000 الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  

330003500068000 االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز

370005900096000 برادس والطفولة للشباب المندمج المركز

7000082000152000 بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز

300003500065000 بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

138

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

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

60000105000165000 ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز

9000061000151000 دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز

95000107000202000 بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز

10000075000175000 بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز

700003000470001170003000 بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز

470003600083000 بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز

104000103000207000 بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز

8500077000162000 بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز

6000049000109000 بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز

9000063000153000 بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز

120000148000268000 بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز

270004200069000 قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

139

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

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

800001000700001500001000 بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز

7000065000135000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة

250002500050000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

7000070000140000 المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى

407400015000005574000المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة

17900097000276000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس

13200030000162000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة

14200055000197000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

1270008000135000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس

15000040000190000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان

15200037000189000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت

18200057000239000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

140

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

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

18200075000257000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة

17700065000242000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة

13700024000161000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف

15700047000204000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة

237000178000415000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين

15700045000202000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

16700075000242000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان

13700020000157000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير

18700066000253000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية

20700075000282000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس

16300049000212000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة

196000115000311000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

141

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

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

18800082000270000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر

16700042000209000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس

18700090000277000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

18700048000235000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين

17700080000257000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين

000 000285 178 0009 00017 025 0003 000268 066 0006 87الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

142

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
الطفولة

2

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

حماية األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

1630000140001481000311100014000 مؤسسات الشباب والطفولة

15000017000167000 المرصد الوطني للطفولة

47000500050000970005000 بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز

700005000600001300005000 الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  

330003500068000 االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز

370005900096000 برادس والطفولة للشباب المندمج المركز

7000082000152000 بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

143

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

حماية األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

300003500065000 بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز

60000105000165000 ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز

9000061000151000 دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز

95000107000202000 بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز

10000075000175000 بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز

700003000470001170003000 بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز

470003600083000 بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز

104000103000207000 بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز

8500077000162000 بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

144

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

حماية األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

6000049000109000 بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز

9000063000153000 بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز

120000148000268000 بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز

270004200069000 قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز

800001000700001500001000 بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز

7000065000135000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة

250002500050000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

7000070000140000 المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى

14 000 3 111 000 1 481 000 14 000 1 630 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

145

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التنشيط التربوي اإلجتماعي و الترفيهالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

2120002230002500017000237000240000 مؤسسات الشباب والطفولة

15200015300017000152000170000 للطفل لالعالمية  الموجهة الوطني المركز

6000070000250008500070000 مركز اإلصطياف بالحمامات

240 000 237 000 17 000 25 000 223 000 212 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءاتالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

87000150000310001900025600031000 مؤسسات التعليم العالي

87000150000310001900025600031000 الطفولة العالي إلطارات المعهد



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

146

22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

31 000 256 000 19 000 31 000 150 000 87 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

285 000 3 604 000 17 000 1 525 000 268 000 1 992 000 87 000 جملة البرنامج 2



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
القيادة و المساندة

9

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

407400015000005574000 المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة

17900097000276000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس

13200030000162000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة

14200055000197000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

1270008000135000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس

15000040000190000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان

15200037000189000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

18200057000239000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل

18200075000257000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة

17700065000242000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة

13700024000161000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف

15700047000204000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة

237000178000415000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين

15700045000202000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

16700075000242000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان

13700020000157000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

18700066000253000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية

20700075000282000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس

16300049000212000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة

196000115000311000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد

18800082000270000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر

16700042000209000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس

18700090000277000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

18700048000235000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين

17700080000257000 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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22 الباب:
الطفولة

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

5 574 000 1 500 000 4 074 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

5 574 000 1 500 000 4 074 000 جملة البرنامج 9

000 285الجملة  العامة 9 178 000 17 000 3 025 000 268 000 6 066 000 87 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
151

توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

22 الباب:

2016

الطفولة
2 البرنـامج



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
152

توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

22 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
حماية األطفال و ضمان حقوقهم البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 125 3مؤسسات الشباب والطفولة 3 125 000 14 000 3 111 000

000 167المرصد الوطني للطفولة 167 000 167 000

000 102بباردو والطفولة للشباب المندمج المركز 102 000 5 000 97 000

الخضراء بحي والطفولة للشباب المندمج المركز  135 000 135 000 5 000 130 000

000 68االنف بحمام والطفولة للشباب المندمج المركز 68 000 68 000

000 96برادس والطفولة للشباب المندمج المركز 96 000 96 000

000 152بمرناق والطفولة للشباب المندمج المركز 152 000 152 000

000 65بمقرين والطفولة للشباب المندمج المركز 65 000 65 000

000 165ببنزرت والطفولة للشباب المندمج المركز 165 000 165 000

000 151دراهم بعين والطفولة للشباب المندمج المركز 151 000 151 000

000 202بالكاف والطفولة للشباب المندمج المركز 202 000 202 000

000 175بالساقية والطفولة للشباب المندمج المركز 175 000 175 000

000 120بسوسة والطفولة للشباب المندمج المركز 120 000 3 000 117 000

000 83بالمنستير والطفولة للشباب المندمج المركز 83 000 83 000

000 207بالقصرين والطفولة للشباب المندمج المركز 207 000 207 000

000 162بحفوز والطفولة للشباب المندمج المركز 162 000 162 000

000 109بصفاقس والطفولة للشباب المندمج المركز 109 000 109 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
153

توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

22 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
حماية األطفال و ضمان حقوقهم البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 153بقفصة والطفولة للشباب المندمج المركز 153 000 153 000

000 268بوزيد بسيدي والطفولة للشباب المندمج المركز 268 000 268 000

000 69قردان ببن والطفولة للشباب المندمج المركز 69 000 69 000

000 151بدوز والطفولة للشباب المندمج المركز 151 000 1 000 150 000

000 135المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 135 000 135 000

000 50المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 50 000 50 000

000 140المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 140 000 140 000

000 125 13 جملة البرنامج الفرعي  3 125 000 14 000 3 111 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
التنشيط التربوي اإلجتماعي و الترفيه البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 477مؤسسات الشباب والطفولة 477 000 240 000 237 000

000 322للطفل لالعالمية  الموجهة الوطني المركز 322 000 170 000 152 000

000 155مركز اإلصطياف بالحمامات 155 000 70 000 85 000

000 2477 جملة البرنامج الفرعي  477 000 240 000 237 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
154

توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

22 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 287مؤسسات التعليم العالي 287 000 31 000 256 000

000 287الطفولة العالي إلطارات المعهد 287 000 31 000 256 000

000 3287 جملة البرنامج الفرعي  287 000 31 000 256 000

23 889 000 3 889 000 285 000 000 604 3جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
155

توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

22 الباب:

2016

القيادة و المساندة
9 البرنـامج



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
156

توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

22 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 574 5المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة و األسرة 5 574 000 5 574 000

000 276المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتونس 276 000 276 000

000 162المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بأريانة 162 000 162 000

000 197المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 197 000 197 000

000 135المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 135 000 135 000

000 190المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 190 000 190 000

000 189المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 189 000 189 000

000 239المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بنابل 239 000 239 000

000 257المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بباجة 257 000 257 000

000 242المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 242 000 242 000

000 161المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 161 000 161 000

000 204المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسليانة 204 000 204 000

000 415المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقصرين 415 000 415 000

000 202المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 202 000 202 000

000 242المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالقيروان 242 000 242 000

000 157المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمنستير 157 000 157 000

000 253المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بالمهدية 253 000 253 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
157

توزيع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

22 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 282المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 282 000 282 000

000 212المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 212 000 212 000

000 311المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بسيدي بوزيد 311 000 311 000

000 270المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 270 000 270 000

000 209المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقابس 209 000 209 000

000 277المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 277 000 277 000

000 235المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بمدنين 235 000 235 000

000 257المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة بتطاوين 257 000 257 000

000 574 15 جملة البرنامج الفرعي  5 574 000 5 574 000

95 574 000 5 574 000 000 574 5جملة البرنامج 

000 463 0009 463 0009 000285 178 9الجملة  العامة



158نظـام أمـد

توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

2016 تقديرات الـرتبـة

1 رئيس أو مدير ديوان

11 مكلف بمأمورية

12جملة البرنامج الفرعي

12القيادة و المساندة جملة

12الجملة  العامة



159نظـام أمـد

توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

93 متصرف مستشارمتصرف

53 متصرف رئيسمتصرف مستشار

103 متصرفملحق إدارة

83 كاتب تصرفمستكتب إدارة

73 ملحق إدارةكاتب تصرف

203 2عامل صنف 1عامل صنف 

33 3عامل صنف 2عامل صنف 

243 4عامل صنف 3عامل صنف 

103 5عامل صنف 4عامل صنف 

83 6عامل صنف 5عامل صنف 

83 7عامل صنف 6عامل صنف 

143 8عامل صنف 7عامل صنف 



160 نظـام أمـد

63 9عامل صنف 8عامل صنف 

73 10عامل صنف 9عامل صنف 

13 حافظ مكتبات أو توثيقمكتبي

13 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيقحافظ مكتبات أو توثيق

23 مهندس رئيسمهندس أول

23 أستاذ محاضر  التعليم العاليأستاذ مساعد  التعليم العالي

13 أستاذ التعليم العاليأستاذ محاضر  التعليم العالي

5 أخصائي اجتماعي مستشارأخصائي اجتماعي أول

13 أخصائي اجتماعي أولأخصائي اجتماعي

6 مندوب حماية الطفولة رتبة أولىمندوب حماية الطفولة مساعد

2 2مندوب حماية الطفولة رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة أولى

200 أستاذ شباب و طفولةمربي

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

5 أستاذ أول شباب و طفولةأستاذ شباب و طفولة

102 أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولةأستاذ شباب و طفولة

3 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولةأستاذ شباب و طفولة

486جملة البرنامج الفرعي

486القيادة و المساندة جملة



161 نظـام أمـد

486الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 397تكلفة الترقيـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

162

2016توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الطفولةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  331 000

حماية األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

258 000

2سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية

2 متفقّد الدرجة األولى شباب و طفولة
2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 ملحق إدارة

1 كاتب تصرف
10سلك العملة

1 5عامل صنف 

4 6عامل صنف 

3 7عامل صنف 

2 10عامل صنف 
1سلك األساتذة األوليين للشباب والطفولة

1 أستاذ أول شباب و طفولة
1سلك القيمين لمعاهد التعليم وزارة التربية

1 قيم عام من الصنف األول
- 7وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 

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

1 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة

24جملة البرنامج الفرعي
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التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءاتالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

73 000

1سلك األساتذة األوليين للشباب والطفولة

1 أستاذ أول شباب و طفولة
- 9وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 

9 أستاذ شباب و طفولة

10جملة البرنامج الفرعي

34جملة البرنامج
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القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  33 000

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

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

33 000

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 متصرف رئيس

3 متصرف مستشار

5جملة البرنامج الفرعي

5جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

39

364 000

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب
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توزيع األعوان المرخص فيهم

الطفولةالبرنـامج :

حماية األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

237 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
50 متصرف
6 متصرف مستشار
2 كاتب راقن
39 ملحق إدارة
66 مستكتب إدارة
3 راقن
30 عون إستقبال
41 كاتب تصرف

1 078 سلك العملة
440 1عامل صنف 
47 2عامل صنف 
231 3عامل صنف 
73 4عامل صنف 
51 5عامل صنف 
47 6عامل صنف 
54 7عامل صنف 
42 8عامل صنف 
29 9عامل صنف 
64 10عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
3 تقني مخبراإلعالمية
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3 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي
1 مكتبي مساعد
1 موثق

1 سلك القضاة من الصنف العدلي
1 قاض من الرتبة الثالثة

11 سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الشباب والرياضة
11 متفقد شباب و طفولة

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

34 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
19 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئيس
14 أخصائي اجتماعي

34 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
4 أخصائي نفساني أول
30 أخصائي نفساني

4 سلك مستشاري المصالح العمومية
4 مستشار المصالح العمومية

37 سلك مندوبي حماية الطفولة
34 مندوب حماية الطفولة مساعد
1 مندوب حماية الطفولة رتبة أولى
2 2مندوب حماية الطفولة رتبة 

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

721 - وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
721 أستاذ شباب و طفولة

2 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
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5 تقني

11 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية
11 أستاذ أول فوق الرتبة

3 سلك األساتذة األولين
3 أستاذ أول للتعليم الثانوي

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

8 سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
6 قيم أول
2 قيم مرشد

1 رتب أخرى 
1 أستاذ التعليم

208 2جملة البرنامج الفرعي

التنشيط التربوي اإلجتماعي و الترفيهالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

54 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
5 متصرف
9 ملحق إدارة
26 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
11 كاتب تصرف

312 سلك العملة
227 1عامل صنف 
47 3عامل صنف 
13 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
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23 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
10 مساعد  التعليم العالي
12 أستاذ مساعد  التعليم العالي
1 أستاذ محاضر  التعليم العالي

1 سلك مندوبي حماية الطفولة
1 مندوب حماية الطفولة مساعد

1 272 - وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
1 128 مربي

1 أستاذ تربية بدنية
143 أستاذ شباب و طفولة

6 سلك منشطي رياض األطفال
6 منشط تطبيق رياض األطفال

1 سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
1 قيم أول

669 1جملة البرنامج الفرعي

التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءاتالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 حافظ مكتبات أو توثيق

1 سلك أعوان وزارة المالية
1 متفقد مركزي للمصالح المالية

2 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
2 أستاذ التعليم العالي

30 سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الشباب والرياضة
1 متفقد عام شباب و طفولة
29 متفقد شباب و طفولة

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

84 - وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
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84 أستاذ شباب و طفولة

1 سلك منشطي رياض األطفال
1 منشط تطبيق رياض األطفال

120جملة البرنامج الفرعي

997 3الطفولة جملة
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القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
1 مراقب رئيس للمصالح العمومية

124 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
46 متصرف
14 متصرف مستشار
3 متصرف رئيس
3 كاتب راقن
16 ملحق إدارة
18 مستكتب إدارة
6 عون إستقبال
18 كاتب تصرف

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس أول

159 سلك العملة
69 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
25 3عامل صنف 
16 4عامل صنف 
19 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 

7 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
5 محلل
2 تقني مخبراإلعالمية

1 سلك العسكريين
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1 رائد

1 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1 أستاذ محاضر  التعليم العالي

1 سلك أعوان تفقدية الشغل
1 متفقد مركزي للشغل و المصالحة

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

7 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
6 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي

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

7 سلك مستشاري المصالح العمومية
7 مستشار المصالح العمومية

10 - وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
10 أستاذ شباب و طفولة

2 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
1 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

24 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني رئيس
2 تقني أول
21 تقني

352جملة البرنامج الفرعي

األساليب و األنظمة المعلوماتيةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
2 مهندس أول
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5 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
5 تقني مخبراإلعالمية

8جملة البرنامج الفرعي

360القيادة و المساندة جملة

357 4الجملة  العامة
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  العـنـوان الثـاني

  نفقـات التنميـة
  
  

  : 2016نفقات التنمية لسنة تقديرات 
   

وزارة المرأة لفائدة المقترحة و 2016بعنوان سنة تبلغ اعتمادات الدفع 
ة ـبقانون الماليم د  4,903 مقابل م د 6,651، )جزء الطفولة(ة ـواألسرة والطفول

  . %35,7مثل نسبة تد  م 1,748 اقدره أي بزيادة  2015التكميلي لسنة 
  

  :وتتوزع االعتمادات كما يلي  
                      

  د ماب ـبحس
  

إنجازات   انـالبي
2014  

 تكميلي ق م
2015  

تقديرات 
2016  

  الفارق
نسبة ال
)%(  

  35,7  1,748  6,651  4,903  3,893  االستثمارات المباشرة

  

  : التاليةترسيم االعتمادات  2016وتستوجب الدفوعات المقترحة بعنوان سنة  

  

  دم   13,506      :    اعتمادات برامج  

   د م  13,506      :    استثمارات مباشرة  
  

 م د   32,156      :      اعتمادات تعهد

 م د  32,156      :    استثمارات مباشرة  
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 : االستثمارات المباشرة -1
  بحساب م د 

   قانون  بيـان المشاريع
  البرامج

  الدفع  التعهد

  3,270  9,185  -10,576  مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

  3,381  22,971  24,082  مشاريع وبرامج جديدة

  6,651  32,156  13,506  الجملة
  

  : وتوزع االعتمادات حسب الفصول كما يلي
  

  د 1000بحساب             
  

داعتمـادات على المـوار     
 الفصول المشاريع  بيان قانون للميزانية العامة

     البرامج التعهد الدفع
         

 06603  بناءات إدارية  - - 20
 06604 اإلدارة العامة تجهيزات 110 110 590
 06605  البرامج اإلعالمية  76 76 76
 06606  التكوين  85 130 135
 06608  مصاريف مختلفة  - - 60

 06736  بناء وتهيئة مراكز الطفولة  12139 31160 4330
 06739  تجهيز مؤسسات الطفولة  1096 680 1440

651 6  156 32  506 13    العامـة  الجملة 
  

بالنسبة  )جزء الطفولة(والطفولة  مرأة واألسرةنفقات التنمية لوزارة ال وتُوزع
  : وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما تبينه الجداول الالحقة  2016لسنة 



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
الطفولةالجزء:

وزارة المرأة واألسرة والطفولة الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

175نظـام أمـد

 دينار1000بحساب 

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2015

تقديرات

2016

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20152016

2 الطفولة: البرنامج

1 080730350730 3501:البرنامج الفرعي 1 080 209209حماية األطفال و ضمان حقوقهم

2 523247 7702474 5234 4:البرنامج الفرعي 4 770 55التنشيط التربوي اإلجتماعي و الترفيه

3 135135135:البرنامج الفرعي 135 التجديد البيداغوجي و تنمية الكفاءات
112 9851 8735 1124 9851 8735 24جملة البرنامج 2323

9 القيادة و المساندة: البرنامج

1 3053050030500:البرنامج الفرعي 530 667 6671 1اإلشراف و المساندة و المتابعة

2 136136136:البرنامج الفرعي 136 األساليب و األنظمة المعلوماتية
93066663630666636جملة البرنامج 2 1202 120

748 6511 9036 7484 6511 9036 4الجملة العامة 3636
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إلنجاز مختلف المشاريع م د  6,651 المقدرة بـدفع الاعتمادات  وستخصص
 .المبوبة حسب برامج وبرامج فرعية تبعا إلعتماد منهجية التصرف حسب األهداف

  : وقد تم للغرض تخصيص اعتمادات برامج وتعهد كما يلي
  اب م دـبحس

  انـالبي
  اعتمادات 
  البرامج

  اعتمادات 
  التعهد

  31,970  13,320  الطفولة

  0,186  0,186  القيادة والمساندة

  32,156  13,506  ةـالجمل
 
  :  الطفولة : 2 برنامجال

 .م د 13,320لبرنامج الطفولة  2016المرسمة سنة البرامج اعتمادات  تقدر
  : حسب البرامج الفرعية كما يلي  وتتوزع اعتمادات التعهد والدفع

 
  بحساب م د

  البرامج الفرعية
 اعتمادات

  تعهدال
 اعتمادات 
  الدفع

  1,060  6,925  حماية األطفال وضمان حقوقهم 

  4,770  24,915  التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه 

  135  130  التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات

  5,965  31,970  ةـالجمل
  

  :وتتمثل أهم المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج في ما يلي 
  

 : بناء نوادي أطفال -

و دفع م د  4,780قدرها تعهد  ترسيم اعتمادات 2016خالل سنة  تم
 قـابس ال بكل من ـنوادي أطف 7بناء وان ـبعنم د  0,800قدرها 

 .وقفصة) 3( وصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان
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 :  تهيئة نوادي أطفال -

ودفع م د  3,400 ترسيم اعتمادات تعهد قدرها 2016بعنوان سنة  تم
  .ناد موزعة على مختلف الواليات 42لتهيئة م د  0,500قدرها 

  

 : مركبات الطفولةتهيئة  -

ادات بـرامج وتعهـد قـدرها    ـترسيم اعتم 2016ة ـخالل سن تم
مركـب   13م د لتهيئـة   0,200م د واعتمادات دفع قدرها  0,700
بكل من واليات سليانة وتوزر وباجة وقفصة ونابـل  طفولة شباب و

  .وقابس والمهدية وسيدي بوزيد
 

 : بناء مركبات شباب وطفولة -

ترسيم اعتمادات بـرامج وتعهـد قـدرها     2016ة ـبعنوان سن تم
مركبـات   9د لبنـاء   م 0,800دات دفع قدرها م د واعتما 6,620

 ومـدنين والقيـروان والقصـرين   ) 2( طفولة بكل من سيدي بوزيد
  .والكاف وتطاوين )2( وقابس

 

 : تجهيز مؤسسات الطفولة -

ترسيم اعتمادات بـرامج وتعهـد قـدرها     2016ة ـبعنوان سن تم
م د بعنـوان اقتنـاء    1,440م د واعتمادات دفـع قـدرها    1,096

نوادي أطفال ومركبـات  ( تجهيزات مختلفة لفائدة مؤسسات الطفولة 
كـز  اباإلضـافة إلـى مر  ....) ومراكز مندمجة للشباب والطفولة 

  .اإلعالمية الموجهة للطفل
 

 : فال البلديةهيز رياض األطتهيئة وتج -

ـ  2016ة ـخالل سن تم ج وتعهـد قـدرها   ـترسيم اعتمادات برام
روضة بلدية  11م د لتهيئة وتجهيز  0,550م د ودفع قدرها  2,000

ـ  ـات قابس ونابـبكل من والي روان والمهديـة  ـل والكـاف والقي
  .وسيدي بوزيد
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 : إحداث فضاءات الطفولة المبكرة -

واعتمادات دفع  م د 7,000قدرها  تم ترسيم اعتمادات برامج وتعهد
فضاء طفولة مبكرة بكل من   39لتهيئة وتجهيز م د  0,600قدرها 

وباجـة   واليات القصرين وجندوبة وزغوان وسوسـة والمنسـتير  
ونابل وبنزرت وتونس وبنعروس وتطاوين وسليانة وجندوبة وقابس 

   .وسيدي بوزيد والمهديةومنوبة 
 

 : بجرجيس طفلال إحداث مركز إصطياف وترفيه -

ترسيم اعتمادات بـرامج وتعهـد قـدرها     2016ة ـبعنوان سن تم
ف وترفيه م د إلحداث مركز إصطيا 0,400م د ودفع قدرها  5,000

  .بجرجيس من والية مدنين
 

  :  القيادة والمساندة:  9البرنامج 

   :اإلشراف والمساندة والمتابعة  : 1البرنامج الفرعي * 

ودفـع قـدرها    د م 0,186مج وتعهد قـدرها  تم ترسيم اعتمادات برا
  :م د لفائدة المشاريع التالية  0,686

   

   .اقتناء تجهيزات مختلفة −

   ."أدب" لمنظومة مندوبية بالشبكة المندمجة 14ربط  −

  .دعم وتطوير البنية األساسية لإلعالمية −

 ين المندمجين اقتناء وسائل نقل منها حافلتين للمركز −

   .بحمام األنف وباجة

  
  
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمية لسنة
الطفولة

22  الباب:

( بحساب الدينار )

000 651 0006 156 32اإلستثمارات المباشرة

6 651 000

دينارا000 506 13 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2016

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

32 156 000
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وزارة المرأة واألسرة والطفولة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

الطفولة
22  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

-10 576

24 082

9 1853 270

22 9713 381

التعهد

9 1853 270

22 9713 381

13 50632 1566 65132 1566 651

13 50632 1566 65132 1566 651

 II جملة فرعية

2016

180
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وزارة المرأة واألسرة والطفولة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم أو التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

181

_222 الباب:

بناءات إدارية 0660320

التجهيزات اإلدارية 06604110110590

برامج إعالمية 06605767676

التكوين 0660685130135

مصاريف مختلفة 0660860

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 0673612 13931 1604 330

تجهيز مؤسسات الطفولة 067391 0966801 440

13 50632 1566 651 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

الطفولة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

182

_222 الباب:

بناءات إدارية 0660320

التجهيزات اإلدارية 06604480

التكوين 066064550

مصاريف مختلفة 0660860

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736-10 5769 1401 500

تجهيز مؤسسات الطفولة 067391 160

-10 5769 1853 270 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

183نظـام أمـد

_222 الباب:

د1000بحساب 
الطفولة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

20إعتمادات للدراسات 00 0001
20 06603جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

60المرصد الوطني للطفولة 00 0001
60 06608جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736

216 12-مراكز مندمجة للشباب والطفولة 00 0001
-12 216 06736جملــة الفصـل
-12 21680 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2البرنامج الفرعي

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736

400500 3نوادي األطفال 00 0005

100700 4بناء نوادي األطفال 00 0013

640300 6401 1بناء فضاء األسرة و الطفل بحي النور 11 0031
1 6409 1401 500 06736جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الطفولة 06739

000 1تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة 00 0001

160تجهيزات لفائدة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل 00 0002
1 160 06739جملــة الفصـل

1 6409 1402 660 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3البرنامج الفرعي

التكوين 06606

4550المعهد األعلى لإلطارات الطفولة 11 0003



184 نظـام أمـد

4550 06606جملــة الفصـل
4550 3جملــة البرنامج الفرعي

-10 5769 1852 790 2جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

التجهيزات اإلدارية 06604

480إقتناء وسائل نقل 00 0002
480 06604جملــة الفصـل
480 1جملــة البرنامج الفرعي
480 9جملــة البرنامج

-10 5769 1853 270 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

185

_222 الباب:

التجهيزات اإلدارية 06604110110110

برامج إعالمية 06605767676

التكوين 06606858585

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 0673622 71522 0202 830

تجهيز مؤسسات الطفولة 067391 096680280

24 08222 9713 381 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

186نظـام أمـد

_222 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

الطفولة2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1البرنامج الفرعي

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736

700700200تهيئة مركبات الطفولة 00 0018

960960100احداث مركب الطفولة باجيم  جربة 82 122ج

240240100دراسة إحداث مركبات طفولة 00 142ج

960960100إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي 43 143ج

960960100إعادة بناء مركب الطفولة بالقصور 33 144ج
40040060بناء مركب الطفولة بأوالد حفوز 43 145ج

900900100بناء مركب الطفولة بمارث 81 147ج

50040540استكمال بناء مركب الطفولة بالعال 41 153ج

20020040تحويل نادي األطفال بالذهيبة إلى مركب طفولة 83 154ج

90060080إحداث مركب طفولة بالمطوية 81 155ج

90060080إحداث مركب الطفولة بحي الزهور 42 156ج
7 6206 9251 000 06736جملــة الفصـل
7 6206 9251 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2البرنامج الفرعي

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736

23023080تهيئة المراكز الجهوية لإلعالمية الموجهة للطفل 00 0015

185185100تهيئة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل 00 0017

000600 0007 7بناء وتهيئة فضاءات طفولة مبكرة 00 148ج

000550 0002 2تهيئة الرياض البلدية 00 150ج

000400 0005 5إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس 82 157ج

680680100إحداث نادي أطفال بحفوز 41 158ج
15 09515 0951 830 06736جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الطفولة 06739

096680280 1تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة 00 0001
1 096680280 06739جملــة الفصـل

16 19115 7752 110 2جملــة البرنامج الفرعي



187
نظـام أمـد

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3البرنامج الفرعي

التكوين 06606

505050اقتناء تجهيزات للمعهد العالي إلطارات الطفولة 11 010ج

353535اقتناء سيارة مصلحة للمعهد العالي إلطارات الطفولة 11 011ج
858585 06606جملــة الفصـل
858585 3جملــة البرنامج الفرعي

23 89622 7853 195 2جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

التجهيزات اإلدارية 06604

505050اقتناء تجهيزات لفائدة االدارة العامة للمصالح المشتركة 00 005ج
505050 06604جملــة الفصـل
505050 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2البرنامج الفرعي

التجهيزات اإلدارية 06604

دعم و تطوير البنية االساسية  لالعالمية بوزارة المراة و االسرة و 
الطفولة

606060 11 001ج

606060 06604جملــة الفصـل
برامج إعالمية 06605

 مندوبية14ربط بالشبكة  االدارية المندمجة  منظومة  ادب لفائدة 
جهوية

767676 11 001ج

767676 06605جملــة الفصـل
136136136 2جملــة البرنامج الفرعي
186186186 9جملــة البرنامج

24 08222 9713 381 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

الطفولة22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

188

2_

147بناءات إدارية06603 20 50 17 1 766 130 50 1 820 2 000

156التجهيزات اإلدارية06604 590 30 487 973 65 110 30 2 031 2 236

76برامج إعالمية06605 76 76

42التكوين06606 135 115 2 351 5 130 2 508 2 643

169مصاريف مختلفة06608 60 71 300 300

101 36بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 4 330 3 940 2 900 41 260 1 603 31 160 2 000 3 750 50 018 88 531

509تجهيزات شبابية ورياضية06738 79 201 387 588

499 2تجهيز مؤسسات الطفولة06739 1 440 883 374 9 090 816 680 300 820 11 670 14 286
110 6604 5702 38032 1562 82055 5903 8934 9036 65139 623 68 734 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2016
نظـام أمـد

الطفولة_22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

189

د1000بحساب 

الطفولة 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
17 20 512 549 549 إعتمادات للدراسات000100

64 64 64 اقتناء األراضي000200
480 480 480 بناء اإلدارة اإلقليمية بسليانة000334

130 50 110 130 50 110 290 تهيئات مختلفة000400
17 300 317 317 بناء اإلدارة اإلقليمية بمدنين000582

300 300 300 بناء اإلدارة اإلقليمية بالقصرين000642
766175020147 820501301 0001 066032جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608
169 60 71 300 300 المرصد الوطني للطفولة000100

066083003007160169جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736
116 14 794 14 910 14 910 مراكز مندمجة للشباب والطفولة000100
725 100 100 2 575 75 100 500 2 825 3 500 تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة001600
504 200 200 100 2 098 700 100 200 2 102 3 102 تهيئة مركبات الطفولة001800
860 100 960 960 احداث مركب الطفولة باجيم  جربة12282ج
140 100 240 240 دراسة إحداث مركبات طفولة14200ج
860 100 960 960 إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي14343ج
860 100 960 960 إعادة بناء مركب الطفولة بالقصور14433ج
340 60 400 400 بناء مركب الطفولة بأوالد حفوز14543ج
800 100 900 900 بناء مركب الطفولة بمارث14781ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

190 نظـام أمـد

06736
460 40 95 405 500 استكمال بناء مركب الطفولة بالعال15341ج
160 40 200 200 تحويل نادي األطفال بالذهيبة إلى مركب طفولة15483ج
820 80 300 600 900 إحداث مركب طفولة بالمطوية15581ج
820 80 300 600 900 إحداث مركب الطفولة بحي الزهور15642ج

465 0007 4672003001 92577019 8377002006 43219 0673628جملــة الفصـل

1 781 0807 3042173501 92590021 9577002506 73221 30جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736
96 96 96 مراكز الترفيه للطفل والعائلة000300

2 996 500 924 18 3 400 1 002 4 420 نوادي األطفال000500
45 45 45 بناء مركب الطفولة بالتضامن001112

8 795 700 2 340 1 000 6 944 25 4 100 1 250 14 404 19 779 بناء نوادي األطفال001300
100 200 200 3 518 100 100 300 3 518 4 018 تهيئة نوادي األطفال001400
150 80 845 230 845 1 075 تهيئة المراكز الجهوية لإلعالمية الموجهة للطفل001500
85 100 180 185 180 365 تهيئة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل001700

1 500 1 500 1 500 تهيئة و تجهيز رياض األصفال البلدية002900
100 1 100 1 200 1 200 تهيئة ووتجهيز فضاءات الطفولة المبكرة و رياض األطفال البلدية003000

1 840 300 1 640 500 2 140 بناء فضاء األسرة و الطفل بحي النور003111
6 400 600 7 000 7 000 بناء وتهيئة فضاءات طفولة مبكرة14800ج
1 450 550 2 000 2 000 تهيئة الرياض البلدية15000ج
4 600 400 5 000 5 000 إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس15782ج
580 100 680 680 إحداث نادي أطفال بحفوز15841ج

237 33027 6403 7003 4112 23518812 80024 0501 0453 31820 0673649جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الطفولة 06739
2 241 1 280 883 374 7 268 816 680 300 800 9 450 12 046 تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة000100
258 160 1 822 20 2 220 2 240 تجهيزات لفائدة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل000200



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

191 نظـام أمـد

499 4402 0903748831 6708203006808169 28611 0673914جملــة الفصـل

2 736 77029 5234 0744 5013 00421 9151 10024 8702 7153 60431 63جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

التكوين 06606
8 115 1 511 1 634 1 634 تهيئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش000211
29 50 761 5 45 790 840 المعهد األعلى لإلطارات الطفولة000311

50 50 50 اقتناء تجهيزات للمعهد العالي إلطارات الطفولة01011ج
35 35 35 اقتناء سيارة مصلحة للمعهد العالي إلطارات الطفولة01111ج

27211513537 42413052 5592 066062جملــة الفصـل

3 27211513537 42413052 5592 2جملــة البرنامج الفرعي

2 554 98537 8735 4064 0773 90945 9701 35031 5702 0964 89556 96جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

التجهيزات اإلدارية 06604
15 480 487 864 10 1 836 1 846 إقتناء وسائل نقل000200
141 109 55 195 250 تجهيز اإلدارات اإلقليمية000400

30 30 30 اقتناء تجهيزات مختلفة000500
50 50 50 اقتناء تجهيزات لفائدة االدارة العامة للمصالح المشتركة00500ج

03130506597348730530156 1762 066042جملــة الفصـل

1 03130506597348730530156 1762 2جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

192 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

التجهيزات اإلدارية 06604
60 60 60  دعم و تطوير البنية االساسية  لالعالمية بوزارة المراة و االسرة و 00111ج

الطفولة
06604606060جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
76 76 76  مندوبية جهوية14ربط بالشبكة  االدارية المندمجة  منظومة  ادب لفائدة 00111ج

06605767676جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الطفولة 06736
83 86 49 120 169 ربط نوادي األطفال بشبكة االنترنات002200

06736169120498683جملــة الفصـل

2 305120136498613683جملــة البرنامج الفرعي

9 05948730666239 151301861141 4812 2جملــة البرنامج

99 3764 5702 38032 1562 02346 1363 8934 9036 65137 793 58 247 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

193

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

تونس 11185185100185185100

185185185185100بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 100
تهيئة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل 0017100 185 185 100 185 185

القيروان 411 8601 7652401 8601 765240

680680680680100بناءات إدارية06603 100
احداث نادي أطفال بحفوز القيروان 017100ج 680 680 100 680 680

085140 1801 0851 1801 1بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 140
استكمال بناء مركب الطفولة بالعال 15340ج 405 500 40 405 500

إحداث نادي أطفال بحفوز 158100ج 680 680 100 680 680

القصرين 429006008090060080

90060090060080بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 80
إحداث مركب الطفولة بحي الزهور 15680ج 600 900 80 600 900

قابس 819006008090060080

90060090060080بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 80



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

194

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

إحداث مركب طفولة بالمطوية 15580ج 600 900 80 600 900

مدنين 8210 96010 96022010 96010 960220

00050 0005 0005 0005 5بناءات إدارية06603 50
بناء مركز اصطياف وترفيه أطفال بجرجيس 00150ج 5 000 5 000 50 5 000 5 000

960170 9605 9605 9605 5بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 170
احداث مركب الطفولة باجيم  جربة 122120ج 960 960 120 960 960

إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس 15750ج 5 000 5 000 50 5 000 5 000

تطاوين 832002004020020040

20020020020040بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736 40
تحويل نادي األطفال بالذهيبة إلى مركب طفولة 15440ج 200 200 40 200 200

310760 00514 31076015 00514 15الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

195

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الطفولة

تونس 11185185100185185100

185185100185185100بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

تهيئة مركز اإلعالمية الموجهة للطفل 0017100 185 185 100 185 185

القيروان 411 8601 7652401 8601 765240

680680100680680100بناءات إدارية06603

احداث نادي أطفال بحفوز القيروان 017100ج 680 680 100 680 680
085140 1801 0851401 1801 1بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

استكمال بناء مركب الطفولة بالعال 15340ج 405 500 40 405 500

إحداث نادي أطفال بحفوز 158100ج 680 680 100 680 680

القصرين 429006008090060080

9006008090060080بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

إحداث مركب الطفولة بحي الزهور 15680ج 600 900 80 600 900

قابس 819006008090060080



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

196

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الطفولة

9006008090060080بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

إحداث مركب طفولة بالمطوية 15580ج 600 900 80 600 900

مدنين 8210 96010 96022010 96010 960220

00050 0005 000505 0005 5بناءات إدارية06603

بناء مركز اصطياف وترفيه أطفال بجرجيس 00150ج 5 000 5 000 50 5 000 5 000
960170 9605 9601705 9605 5بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

احداث مركب الطفولة باجيم  جربة 122120ج 960 960 120 960 960

إحداث مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس 15750ج 5 000 5 000 50 5 000 5 000

تطاوين 832002004020020040

2002004020020040بناء و تهيئة مراكز الطفولة06736

تحويل نادي األطفال بالذهيبة إلى مركب طفولة 15440ج 200 200 40 200 200

310760 00514 31076015 00514 15الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

197

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 11185185100185185100

القيروان 411 8601 7652401 8601 765240

القصرين 429006008090060080

قابس 819006008090060080

مدنين 8210 96010 96022010 96010 960220

تطاوين 832002004020020040

310760 00514 31076015 00514 15الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2016
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

222

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

198

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الطفولة

185185100تونس 11185185100
765240 8601 1القیروان 411 8601 765240
90060080القصرین 4290060080

90060080قابس 8190060080
960220 96010 10مدنین 8210 96010 960220
20020040تطاوین 8320020040

310760 00514 31076015 00514 15الجمـــلة : 



199

بحسـاب أ د 

االنجازات المادية

الى غاية 31 / 12 / 2016

نسبة اإلنجاز

بناء 06 نوادي وذلك بكل من قابس وصفاقس

35% 500 أشغال صيانة لـ 42 ناد 

100% 1000
اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مؤسسات الطفولة  

نوادي ومركبات ومراكز مندمجة

100% 480
اقتناء حافلتين لمركزي باجة وقبلي و4 سيارات 

مصلحة

100% 50 صيانة عامة لمدرج ابن خلدون

100% 160 تجديد جزء من التجهيزات اإلعالمية 

اقتناء وسائل نقل 

الدفعبیان المشاریع والبرامج

تهيئة معهد درمش 

تجهيز مؤسسات 

اقتناء تجهيزات لفائدة مركز اإلعالمية 

المحتوى

 وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة 
نفقات التنمية لسنة 2016 : جزء الطفولة : المشاريع المتواصلة 

تهيئة نوادي أطفال 

وقبلي وسيدي بوزيد والقيروان
%80035 بناء نوادي أطفال 

  



200

بحسـاب  أد 

اإلنجازات

35% 6620
بناء 9 مركبات شباب وطفولة بكل  من المكناسي وأجيم جربة 
وأوالد حفوز ومارث والقصور والقيروان والقصرين وتطاوين

20% 7000 صيانة عامة  وتجهيزات مختلفة لـ 39 مؤسسة 

80% 700 تهيئة 13 مركب شباب وطفولة : أشغال صيانة عامة 

50% 2000 تهيئة وتجهيز 17 روضة بلدية 

30% 1096 أثاث ومعدات لفائدة مؤسسات الطفولة 

100% 415 تهيئة 7 مراكز إعالمية : صيانة داخلية عامة 

40% 1640 إحداث فضاء مندمج لألسرة والطفولة بمنزل نورالكبارية 

100% 80 اقتناء تجهيزات مختلفة وسيارة مصلحة 

10% 5000 بناء مركز اصطياف وترفيه الطفل بجرجيس من والية مدنين  بناء مركز إصطياف 

الكلفةالمحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

تهيئة مركبات الطفولة 

 بناء مركبات طفولة 

تجهيزات لفائدة مؤسسات الطفولة

تهيئة مراكز اإلعالمية الموجهة للطفل 

إحداث فضاء األسرة 

تجهيز معهد درمش 

إحداث وتجهيز فضاءات طفولة مبكرة 

تهيئة  الرياض البلدية 

بناء مؤسسات طفولة

وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

نفقات التنمية لسنة 2016 : جزء الطفولة : المشاريع الجديدة 

إلى غاية 31/12/ 2016
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