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3 نظـام أمـد

الباب الثالث  و العشرون
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

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

. 2016 م د   سنة 113,152 مقابل 134,275 في حدود  لسنة  2017

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2017 2016 2015

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

%نفقات التصرف  12,7 13,083 116,075 102,992 84,583

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  79,1 8,040 18,200 10,160 5,118

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    79,6 7,960 17,960 10,000 4,958

م د

50,0 0,080% 0,240 0,160 0,160 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

%89,701113,152134,27521,123 الجملـــــة 18,7



نظـام أمـد

116 075 000

18 200 000

4

الباب الثالث  و العشرون

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

التوزیع حسب األجزاء

2017  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2017

 بحساب الدینار

000 275 134 الجملـــــة
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1000

91159 3579 84913 375 2292

89704 3579 84826 375 924

1455 87 1368

7358 4856 2130 17 355

1179 918 114 17 130

6179 3938 2016 225

17558 2012 2301 11213 2032

13834 589 11213 2032

3724 2012 1712

104717 4497 85529 11605 3086

11358 5950 3815 1593

116075 10447 89344 11605 4679 1

19782 1035 14567 850 3330

19942 1035 14567 850 3490

17960   495  12 305  1 350  3 810

15 15

215 215

240 240

19797 1035 14567 850 3345

20157 1035 14567 850 3705

18200 495 12305 1350 4050

134275 10942 101649 12955 8729 12

23

2017
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  ام ـالتقدیم الع

 ةـة القطاعیـوالسیاس
  
  
 

I. وزارة :ـاستراتیجیة ال 
ة ـار حوكمـفي مس 2015ة ـة منذ سنـوالطفول واألسرة رأةـالمانخرطت وزارة 

ة الثالثة المعنیة ـا ضمن الوزارات الدفعـة وذلك  بانضمامھـة الدولـالتصرف في میزانی
ة ـعملی أفضت. حیث األھدافانیة حسب بتجارب النموذجیة  لتركیز التصرف في المیز

"  إلىل" ـ"التصرف المبنى على الوسائ منرور ـة المـذه المنظومـھ اءـإرس الـأشغ
ج أو القدرة على األداء" وإعادة ھیكلة میزانیة وزارة المرأة ـالتصرف المبنى على النتائ

عھدت إلیھم   ة وفق برامج وبرامج فرعیة  یشرف علیھا رؤساء برامجـواألسرة والطفول
  .لف المتدخلین في تنفیذ  البرنامجادة وتنسیق  أعمال مختـمسؤولیة  قی

 
 اإلرساء إلىة حسب األھداف ـرف في المیزانیـروع التصـكما استوجب مش

ة ـة المكلفـة باعتبارھا الجھـق مع وزارة المالیـد المحاور وذلك بالتنسیـي لعدیـالتدریج
ل أھم ھذه المحاور ـوى الوطني وتتمثـة على المستـالدول ر میزانیةـروع تطویـبقیادة مش

  : في
  

  .للوزارة إلى برامج وبرامج فرعیة تحویل المھام القطاعیة -
  .نجاعة البرامج واألنشطة المنجزة إعداد مؤشرات لقیس -
وات ـلى ثالث سند عـام للنفقات على المدى المتوسط یمتـإعداد إطار ع -

 .وأطر نفقات قطاعیة
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  رطة البرامج  خا) 1
م في ـج تساھـة "المرأة واألسرة" إلى أربع برامـتقسیم مھم ار تمّ ـوفي ھذا اإلط

  : تجسیم اإلستراتیجیة القطاعیة تتوزع كالتالي
 
ü   المرأة واألسرة 1البرنامج : :  

 یھدف ھذا البرنامج إلى : 
   

 دعم التمكین االقتصادي للمرأة للمساھمة في الرفع من تشغیلیتھا. -
دي لظاھرة ـرة من خالل التصـم التمكین االجتماعي للمرأة واألسدع -

ة ـات واإلحاطـالمبكر عن الدراسة ومحو األمیة وتقریب الخدم االنقطاع
 بذوات الحاجیات الخصوصیة للمحافظة على توازن األسرة واستقرارھا.

اة العامة ـدعم التمكین السیاسي للمرأة من خالل تعزیز مشاركتھا في الحی -
 لسیاسیة والحوكمة المحلیة لالرتقاء بتواجدھا في مواقع القرار والقیادة.وا

إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السیاسات العاّمة وفي الخطط والبرامج  -
 القطاعّیة مركزّیا وجھوّیا ومحلّیا.

 مناھضة العنف والتمییز ضّد المرأة.  -
 

ü  الطفولة 2البرنامج : :  

 یھدف ھذا البرنامج إلى :
  

  وضع منظومة متكاملة لحمایة الطفولة.  -
  تمكین كل طفل من العیش داخل أسرة طبیعیة أو بدیلة. -
سنوات) بحقھم في االلتحاق  5-3تمتیع األطفال في الطفولة المبكرة (  -

  بریاض أطفال ذات جودة.
 ة بالمخاطر.ـات المحفوفـال ووقایتھم من العنف والسلوكـة الترفیھ لألطفـإتاح -
 .یة الكفاءات العاملة في مجال الطفولةتنمتطویر و  -
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ü  المسنین 3البرنامج : :   

 : من  أھداف ھذا البرنامج
 

ة ـات الوقایة والحمایة االجتماعیّ ـیع كّل المسّنین دون تمییز بخدمتمت -
 .والقانونّیة بما یضمن لھم العیش الكریم

  

 المحافظة على المسنین داخل أسرھم وفي محیطھم الطبیعي. -
 

ب ـا یستجیـة بمـة والصحیـة االجتماعیـات الرعایـر خدمـتطوی -
 لخصوصیاتھم.

 

 تثمین كفاءات المتقاعدین واستثمار خبراتھم. -
 

ü  المساندة: القیادة و 9البرنامج :   

  تتمحور أھداف ھذا البرنامج أساسا في :
 

 .تحسین  التصرف في الموارد البشریة -
  

 .تطویر المنظومة المعلوماتیة -
  

  .التجھیزاتالتصرف في البناءات و تطویر -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



المرأة 

واألســـرة

مة
مه

وزارة المـرأة واألسـرة والطفـولــةال

المـرأة

األســرة

ج
ام

بر
ال

ـة
يــ

ع
ـر

فـ
 ال

ج
ـــ

ام
ـر

لب
ا

الطفـولـــة

حماية األطفال 

وضمان 

حقوقهم

التنشيط 

التربوي 

اإلجتماعي

والترفيه

المسنيــن

الخدمات 

الدعائية 

للمسنين

إدماج كبار 

السن في 

الحياة العامة

القيـادة 

والمسانـــدة

اإلشراف 

والمساندة 

والمتابعة

األساليب 

واألنظمة 

المعلوماتية

9

التجديد 

البيداغوجي

وتنمية 

الكفاءات

:وقد تّم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعية كما يبينه الرسم البياني التالي 
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  وتتطلب ھذه البرامج رصد االعتمادات التالیة : )2
  
  

   )د 1000بحساب (

  نفقـات   جــرامـالب
  التصـرف

  نفقـات 
  المجموع  التنمیـة

  8729  4050  4679  برنامج المرأة واألسرة 

  101649  12305  89344  برنامج الطفولة 

  12955  1350  11605  برنامج المسنین 

  10942  495  10447  برنامج القیادة والمساندة 

  134275  18200  116075الجملـة 

  
  
 
 
 
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 مـرأةجـزء ال
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 امـالع مـالتقدي
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  ة ـرة والطفولـرأة واألسـمھمة الم
  حوصلة ألھداف ومؤشرات قیس األداء حسب البرامج 

  
  

بط جملة من األھداف المسؤولیة في تنفیذ السیاسات العمومیة تم ض لمبدأتكریسا 
  التي تترجم األولویات اإلستراتیجیة لكل برنامج في إطار مھمة المرأة واألسرة.

  

رات الموضوعیة لقیس درجة تحقیق ـوقد تم للغرض ضبط جملة من المؤش
ة بالتوازي مع استعمال االعتمادات المرسمة لفائدة ـة وتقییم النتائج المحققـاألھداف المعلن

  كل برنامج.
  

رات قیس األداء ـیتم من خالل الجداول الالحقة تقدیم حوصلة ألھداف ومؤشوس
  الخاصة بالبرامج المكّونة لمھمة المرأة واألسرة والطفولة.

  
  المرأة واألسرة : 1 برنامجال

  
 : تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1

 

من رصد واقع مشاركة المرأة في جمیع المجاالت والتي تدل على وجود انطالقا 
ارق ھامة بین الجنسین السیما في مجال االندماج االقتصادي والسیاسي وفي التمتع فو

بالحقوق اإلنسانیة للمرأة وخاصة في الوسط الریفي وشبھ الحضري، واعتبارا للظرف 
الحالي الذي تمر بھ بالدنا والذي یقتضي تفعیل مبادئ المواطنة الكاملة بین الجنسین 

ریة والكرامة، وبالرجوع للمكاسب التي ترسخت للمرأة والمساواة وعدم التمییز والح
التونسیة بعد صدور دستور الجمھوریة الثانیة ورفع التحفظات على اتفاقیة القضاء على 

عملـت وزارة المرأة واألسـرة والطفولة على وضع ، جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
تنفیذ عدیـد المحاور ذات  ال النھوض بأوضاع المـرأة عبرـتصّور عملـي للتدخل في مج

األولویة والتي تّم تحدیـدھا بناء على مؤشرات وظواھر وحاجیات حقیقیة أفرزھا الواقع و 
ج جدیدة تّم تضمینھا ّم الشـروع بعد في تفعیلھا وبرامتمت ترجمتھا في خطـط وبرامج ت

  .2020 -2016بالوثیقـة التوجیھیة 
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ة في مجال المرأة إلى ـذات األولوی المحاورا من ـر المحاور اآلتي ذكرھـوتعتب

  : 2020ة ـحدود سن

  

ي مع ھذه ـع الحالـة التشریـومالئم ةـات الدستوریـالمقتضی قالسعي إلى تطبی -

ة التي صادقت علیھا بالدنا ـام االتفاقیات الدولیـات من جھة ومع أحكـالمقتضی

 .من جھة أخرى
  

ات عبر ـة والتخطیط والمیزانیـامات العـوع االجتماعي في السیاسـإدماج الن -

 .ھذه المقاربة مؤسسة
 

 .تعزیز التمكین السیاسي للمرأة وتدعیم مشاركتھا في إدارة الشأن العام -
 

 قتصادي واالجتماعي للمرأة عبر:اإلالتمكین  -
  
ات التعلیم ـلدى خریج االقتصادیة ادرةـدرات ورفع روح المبـدعم الق §

 .يالعالي في الوسطین الریفي والحضر
 

 .تعزیز ثقافة االقتصاد التضامني لدى النساء والفتیات §
 

ة ودعم حقوقھن ـق الریفیـاء في المناطـات من النسـتقریب الخدم §

ة والعمل ـق في التعلیم والصحـبما في ذلك الح ةـة واالجتماعیـاالقتصادی

 .الالئق
 

 .مواصلة تفعیل اإلستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضد §
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 .أة وترجمتھا لخطط قطاعیةالمر §
 

اإلحاطة بالنساء ذوات الحاجیات الخصوصیة ومساعدتھن على االندماج  §

 .االقتصادي واالجتماعي
 

العنایة بدور المرأة في التصرف الرشید في البیئة وفي الموارد الطبیعة  §
 .وفي مقاومة جمیع المظاھر المھددة للبیئة وللصحة العامة

  
ت المصنفة حسب الجنس والمحللة وفق مقاربة العمل على إنتاج المؤشرا §

 االجتماعي. النوع 
  

ن ـن الفرعییـد البرنامجیـرة تحدیـرأة واألسـج المـار برنامـي إطـم فـد تـوق

  : التالیین
      

 : المرأة    1البرنامج الفرعي  -

 : األسرة     2البرنامج الفرعي  -
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 مؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج : - 1

  دعم التمكین االقتصادي واالجتماعي للمرأة  – 1.1.1دف ھ
    

  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
إنجازات 
2015  

  ق . م
2016  

  تقدیرات
 2017  

تقدیرات 
2018  

تقدیرات 
2019  

   : 1.1.1.1المؤشر 
عدد المبادرات االقتصادیة 

  النسائیة.

  كمي
  

-  3000  
ج الوطني ـالبرنام(

لمقاومة اإلرھاب)+ 
یة لدفع الخطة الوطن

المبادرة االقتصادیة 
  النسائیة

  
  

1030  
  )عائل وحید إمرأة(

970  970  

    :   2.1.1.1 المؤشر
الترفیع في عدد االعدادیات 

ة ـالمنتفعة ببرنامج مقاوم
  .التسرب المدرسي

  

  كمي
  

6  3  3  3  3  

  : 3.1.1.1المؤشر 
التقلیص من نسبة االمیة 
لدى النساء في الوالیات 

 %8ـنسبة المعنیة بالتدخل بـ
 %2( 2020في غضون 

  كل سنة).

  كمي
  

مشروع   
نموذجي یشمل 
معتمدیة العال 
(القیروان) 

 80ویشمل 
  امرأة

 10التدخل في 
والیات تعاني 

من ارتفاع معدل 
  األمیة
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ف ضّد ـة التمییز والعنـم تكافؤ الفرص بین الجنسین ومناھضـدع : 2.1.1: الھدف
  المرأة

  

  مؤشرات
  لوحدةا  قیس األداء

  إنجازات
  

2015  

  قانون المالیة
   

2016  

  تقدیرات
  

2017  

  تقدیرات
  

2018  

  تقدیرات
  

2019  

  : 1.2.1.1 المؤشر
الترفیع من نسبة تواجد 

اة ـاء في الحیـالنس
  السیاسیة ومواقع القرار

  
  كمي

  (عدد)
  
  

  
-  

  
-  

  
ة ـتحقیق نسب

ي ـف 35%
  المجالس البلدیة

    

  :  2.2.1.1 المؤشر
ایا عدد النساء ضح

العنف المنتفعات 
بالخدمات التي تسدیھا 

  الوزارة.

كمي 
  وكیفي

مكالمة  76
على الخط 

  األخضر

ان ـفتح مركز األم
اء ـة النسـلحمای

: في  ضحایا العنف
منتفعة  100حدود 
ز ـات المركـبخدم

ة ـمنتفع 100و
ز ـات مركـبخدم

ة بن ـة النفسیـاإلحاط
  عروس

 + منتفعة 240
100   

ال ـي حـف(
 خدمات استرجاع

  الخط األخضر

 منتفعة 240
+ 100   
ال ـي حـف(

اع ـاسترج
خدمات الخط 

  األخضر

 + منتفعة 240
ي حال ف 10

اع ـاسترج
  خدمات الخط

  
    : دعم الخدمات المقدمة لفائدة األسرة 1.2.1دف الھ

  

  مؤشرات 
  الوحدة  قیس األداء

إنجازات 
2015  

  ق م 
2016  

  تقدیرات
2017  

تقدیرات 
2018  

  تقدیرات
2019  

   : 1.1.2.1 لمؤشرا
ن ـدد المنتفعیـع

بخدمات الفضاءات  
المحدثة في مجال 

  األسرة

  كمي
  

  176  250  1000  1200  

  :  2.1.2.1المؤشر
عدد األسر المنتفعة 

ة ـببرنامج المرافق
  العائلیة

    كمي
  

-  -  500  800  
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  : میزانیة البرنامج حسب البرامج الفرعیة
  رة المرأة واألستوزیع میزانیة برنامج 

  حسب البرامج الفرعیة 2017لسنة 
  الدفع اعتمادات

  )د 1000(بحساب  
  الفرعیة البرامج

 
 طبیعة النفقة

برنامج فرعي 
 مرأةال

  برنامج فرعي 
 سرةاأل

  المجموع حسب 
 طبیعة النفقة

 4679 353 4326 نفقات التصّرف
 2292 177 2115 التأجیر العمومي -
 355 20 335 وسائل المصالح -

 2032 156 1876 لعموميالتدخل ا
 4050 690 3360 نفقات التنمیة

 3810 690 3120 االستثمارات المباشرة -
 240  240 التمویل العمومي -

    صنادیق الخزینة
  المجموع حسب
 8729 1043 7686 البرامج الفرعیة

  
  إطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج المرأة واألسرة :

  قةالتوزیع حسب طبیعة النف
  )د 1000بحساب (

  البیـان
  

  تقدیـرات  انون المالیة ق  اإلنجازات
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

  5210  4880  4679  3420  3209  5008  4690  نفقات التصرف

  2600  2400  2292  2188  1817  3735  3372  التأجیر العمومي -

  410  380  355  361  289  688  929  وسائل المصالح -

  2200  2100  2032  871  1103  585  389  يالتدخل العموم -
  5100  4780  4050  1439  422  251  516  نفقات التنمیة

  4800  4500  3810  1279  262  251  516  االستثمارات المباشرة  -

 300  280  240  160  160  -  -  العمومي التمویل -

  10310  9660 8729 4859  3631  5259  5206   الجملة
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2-7-7 :

7172 7172 7172 7172 7171 7172 7172 

7.7.7.2- 

- 

222

922 

27

2-7-7-7:323 96 93 92 333 332 333 

2-7-7 

7172 7172 7172 7172 7171 7172 7172 

7.7.7.2:7203 

 

7603 

 

7302 

 

2203 2303 3203 3203 

7.7.7.2: 307 302 302 703 302 307 307 
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2.7.2 

7172 7172 7172 7172 7171 7172 7172 

7.2.7.2

غير 

 متوفر

غير 

 متوفر

غير 

 متوفر
322 322 322 722 

7.2.7.2

 3 3 3 3 برنامج جديد 

2.7.2 

7172 7172 7172 7172 7171 7172 7172 

7.2.7.2

 3 3 2 2 برنامج جديد 
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7111
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7111

77

7727272177212

- 733733

- 3333

- 3327732233337

72217221

- 37323732

7711272177222

71727172

7171

22217111277212772122721,1

- 3293327337333733603

- 36333333

- 9323323333333733337963902

2337111221722117122,2

- 271323223237323327202

717117722277222772227121,2
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71717172

 

 
 

 

7111 

7172
7172717171727172

222171112772127712177217

 329332733232232

 3633332022

 932332333333371165012000

2717111722171117211

 2333232373232223922

7171177222772227212172217



0,690% 54,1 1,811 5,160 3,349 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 53,9 1,891 5,400 3,509 0,850 نفقات التنمیة 

العنوان الثاني 
% 14,7 2,085 16,284 14,199 13,058 نفقات التصرف 

العنوان األول 
( م د ) 
2015

( م د ) 
2016

( م د ) 
2017

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2016 17,708          م د  سنة م د  مقابل  21,684 في حدود  لسنة  2017
لوزارة المرأة و األسرة و الطفولة  جزء المرأة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمیة 

المرأة
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

الباب الثالث  و العشرون
23 نظـام أمـد

0,080% 50,0 0,240 0,160 0,160 * على الموارد العامة للمیزانیة   
ـ التمویل العمومي

%13,90817,70821,6843,976 الجملـــــة 22,5



نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

تقدیرات 

000 284 16الجزء األول

بیان األجزاء 

5 400 000

2017 نفقات المیزانیة لسنة

: نفقات التصرف 

24

المرأة

التوزیع حسب األجزاء

: نفقات التنمیة الجزء الثالث

 بحساب الدینار

الباب الثالث  و العشرون

21 684 000 الجملـــــة
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2017 2016

%

I

-1,1% -31 2667 2698

-1,6% -6 372 378

19,1% 2122 13245 11123

14,7% 2085 16284 14199

51,5% 17 50 33

II

-35,0% -64 119 183

-50,0% -51 51 102

-26,3% -5 14 19

100,0% 1 2 1

-76,9% -10 3 13

-80,8% -42 10 52

120,0% 6 11 5

-9,1% -1 10 11

-100,0% -1 0 1

(0) (0) (0)

(1) (1) (0)

-16,0% -13 68 81

-14,8% -12 69 81

(0) (0) (0)

(1) (1) (0)

-35,0% -64 119 183

2017

1
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2017 2016

%

12 12
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0 1%
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III
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017888 017101 77077 0178 

17718 17718 - - 

00,071 01,732 7,077 0,,0 

7102

7 117

007701

01 732



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

2017 نفقات التصرف لسنة
المرأة -1

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة 23  الباب:
32

البیــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2 016
تقدیرات
2017

الفارق

016 2النسبة المبلغ

ق.م

2017
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2017
تقدیرات

2 016

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2017
تقدیرات

2 016

ق.م

%%%%
000 161 0001 032 0002 000871 6-000 000355 000361 000104 292 0002 188 2المرأة و األسرة1 5-213334200004679000125900037

000 160 0001 876 0001 000716 10-000 000335 000345 73-000 115 0002 188 2المرأة1 -3-316232490004326000107700033

000 0001 000156 000155 0004 00020 00016 000177 177األسرة2 251171000353000182000106

000 000961 213 00011 252 00010 00017 00017 135-000 000375 510المسنین3 -26910779000116050008260008

000 000961 033 00011 072 00010 00017 00017 135-000 000375 510الخدمات الرعائیة للمسنین1 -261010599000114250008260008

000180000180000 000180 180إدماج كبار السن في الحیاة العامة2

القیادة و المساندة9

اإلشراف و المساندة و المتابعة1



33

البیــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2 016
تقدیرات
2017

الفارق

016 2النسبة المبلغ

ق.م

2017
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2017
تقدیرات

2 016

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2017
تقدیرات

2 016

ق.م

%%%%

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة2

000 122 2  الجملة 13 245 000 11 123 000 -6 000 372 000 378 000 -31 000 2 667 000 2 698 000-1-2191419900016284000208500015



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

23 وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:
المرأة-

نفقات التصرف لسنة
1

34

2017

2017

بیان األقسام و الفصول

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 299 1نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 368 1منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 667 2 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 147نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 225منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 372 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 245 13نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 245 13 القسم الثالث  :  جملة

000 284 16الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

23 وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:
المرأة-

نفقات التصرف لسنة

1

35

2017

2017

الفارق 2016 ق . م

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 299 1نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 1 403 000-104 000

000 368 1منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 1 295 00073 000

000 667 2 القسم األول  :  جملة 2 698 000-31 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 147نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 153 000-6 000

000 225منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 225 000

000 372 القسم الثاني  :  جملة 378 000-6 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

23 وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:
المرأة-

نفقات التصرف لسنة

1

36

2017

2017

الفارق 2016 ق . م

000 245 13نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 11 123 0002 122 000

000 245 13 القسم الثالث  :  جملة 11 123 0002 122 000

000 284 16الجملة  العامة 14 199 0002 085 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

37

المرأة و األسرة1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136893 000747 000-146 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010185 000345 367160 367

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011363 000250 972-112 028

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01260 00016 807-43 193

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01463 0005 734-57 266

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01535 00026 000-9 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0169001 523623

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017186 100100 597-85 503

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011381 295 0001 368 00073 000

مؤسسات البحث 041 295 0001 368 00073 000

مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة 0311 295 0001 368 00073 000

2 115 000 000 73-جملة البرنامج الفرعي 2 188 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسرة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136177 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01060 373

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01170 876

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01211 700

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 800



38 نظـام أمـد

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016251

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01725 000

177 000 جملة البرنامج الفرعي

دالمرأة و األسرة جملة 2 292 000



39 نظـام أمـد

المسنین3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائیة للمسنین 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136510 000375 000-135 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010214 000142 500-71 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011219 000150 000-69 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01220 00016 000-4 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01412 00012 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0155 0003 500-1 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01739 00050 00011 000

375 000 000 135-جملة البرنامج الفرعي 510 000

دالمسنین جملة 375 000



40 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

دالقیادة و المساندة جملة

دالجملة  العامة 2 667 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

41

المرأة و األسرة1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236120 000110 000-10 000

المطبوعات الخصوصیة 11610 00010 000

مصاریف اإلستقباالت 1561 0001 000

مصاریف اإلقامة 1571 5001 000-500

مصاریف المهمات 16311 5001 500-10 000

المنحة الیومیة للتنقل 174500500

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1869 0009 000

ملتقیات للتكوین 1941 0001 000

تربصات تكوین 1951 0001 000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 22017 00017 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23168 00068 000

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

02238225 000225 000

مؤسسات البحث 04225 000225 000

مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة 031225 000225 000

335 000 000 10-جملة البرنامج الفرعي 345 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسرة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223616 00020 0004 000

المطبوعات الخصوصیة 1162 0002 000



42 نظـام أمـد

مصاریف اإلستقباالت 1561 0001 000

مصاریف المهمات 1632 0002 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1862 0002 000

ملتقیات للتكوین 1941 0001 000

تربصات تكوین 1951 0001 000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 2204 0004 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 2313 0007 0004 000

20 000 000 4جملة البرنامج الفرعي 16 000

دالمرأة و األسرة جملة 355 000



43 نظـام أمـد

المسنین3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائیة للمسنین 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223617 00017 000

المطبوعات الخصوصیة 1163 0001 000-2 000

مصاریف اإلستقباالت 1561 800-1 800

مصاریف المهمات 1632 5002 700200

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1861 5001 800300

ملتقیات للتكوین 1942 2003 5001 300

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 2202 000-2 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 2314 0008 0004 000

17 000 000 17جملة البرنامج الفرعي

دالمسنین جملة 17 000



44 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

دالقیادة و المساندة جملة

دالجملة  العامة 372 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

45

المرأة و األسرة1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المرأة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336716 0001 876 0001 160 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ ودادیات األعوان 23485 0001 215 0001 130 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 236390 000410 00020 000

جوائز ومكافآت _ جوائز أخرى 31411 00021 00010 000

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

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ منظمة المرأة العربیة 733116 000116 000

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

1 876 000 000 160 1جملة البرنامج الفرعي 716 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسرة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336155 000156 0001 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 236140 000140 000

جوائز ومكافآت _ جوائز أخرى 31410 00011 0001 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المنظمة العربیة لألسرة 7325 0005 000

156 000 000 1جملة البرنامج الفرعي 155 000

دالمرأة و األسرة جملة 2 032 000



46 نظـام أمـد

المسنین3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات الرعائیة للمسنین 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333610 072 00011 033 000961 000

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

1867 772 0008 463 000691 000

منحة الفرق المتنقلة للمسنین داخل أسرهم 194400 000400 000

المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي _ منحة اإلیداع العائلي 195200 000200 000

المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي _ منح تسیر مراكز المسنین 1991 900 0001 970 00070 000

11 033 000 000 961جملة البرنامج الفرعي 10 072 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إدماج كبار السن في الحیاة العامة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336180 000180 000

منحة النوادي النهاریة لكبار السن 201160 000160 000

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

180 000 000 180جملة البرنامج الفرعي

دالمسنین جملة 11 213 000



47 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

دالقیادة و المساندة جملة

دالجملة  العامة 13 245 000



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

48

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

23 الباب:
المرأة

2017

المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
مؤسسات البحث

136800022500050000159300050000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

136800022500050000159300050000 مؤسسات البحث

000 00050 593 0001 00050 000225 368 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

49

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

23 الباب:
المرأة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

136800022500050000159300050000مؤسسات البحث 

000 00050 593 0001 00050 000225 368 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

50

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

23 الباب:
المرأة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

136800022500050000159300050000مؤسسات البحث 

136800022500050000159300050000 مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة

000 00050 593 0001 00050 000225 368 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

51

23 الباب:
المرأة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
المرأة و األسرة
1

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المرأةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

136800022500050000159300050000 مؤسسات البحث 

136800022500050000159300050000 مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة

50 000 1 593 000 50 000 225 000 1 368 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

50 000 1 593 000 50 000 225 000 1 368 000 1 جملة البرنامج 
000 50الجملة  العامة 1 593 000 50 000 225 000 1 368 000



نظـام أمـد
52

توزیع نفقات التصرف لسنة
المرأة

23 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

المرأة و األسرة
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المرأة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 643 1مؤسسات البحث 1 643 000 50 000 1 593 000

000 643 1مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة 1 643 000 50 000 1 593 000

000 643 11 جملة البرنامج الفرعي  1 643 000 50 000 1 593 000

11 643 000 1 643 000 50 000 000 593 1جملة البرنامج 

000 643 0001 643 0001 00050 593 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

53

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

المرأة و األسرةالبرنـامج :

المرأةالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
1 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة

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

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل عام

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

10 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 



54 نظـام أمـد

10 أخّصائي نفساني أول

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني أول

35جملة البرنامج الفرعي

األسرةالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
4 متصرف
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة

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

9جملة البرنامج الفرعي

44المرأة و األسرة جملة



55 نظـام أمـد

المسنینالبرنـامج :

الخدمات الرعائیة للمسنینالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف مستشار
1 مستكتب إدارة

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

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني

2 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
1 طبیب رئیس للصحة العمومیة
1 طبیب أول للصحة العمومیة

7جملة البرنامج الفرعي

7المسنین جملة

51الجملة  العامة



56 نظـام أمـد

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة 

40اإلطارات

3متصرف رئیس 

11متصرف مستشار 

4حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

2مستشار صحفي 

1مهندس أول 

1أستاذ التعلیم العالي 

3أستاذ مساعد 

9متصرف 

2كاتب صحفي 

1تقني سامي أول 

1محلل 

2مكتبي موثق 

13أعوان المساندة أو التسییر 

5ملحق إدارة 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

4كاتب تصرف 

1مساعد تقني 

2تقني مخبر إعالمیة 

15أعوان التنفیذ 



57 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2مستكتب إدارة 

38عامل صنف  

53عامل صنف  

72عامل صنف  

68جملة المؤسسة : 

68  الجملة العامة : 
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( إعتمادات الدفع )2017نفقات التنمیة لسنة
المرأةالجزء:

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

61نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2016

تقدیرات

2017

تقدیرات ق م
201620172017 2016

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20162017

1 المرأة و األسرة: البرنامج

1 591 511160240807692 1202 6093:البرنامج الفرعي 3 360 412337المرأة

2 6706902067020:البرنامج الفرعي 690 33األسرة

279160240 11جملة البرنامج 3 8102 531801 4394 0502 611 198181

3 المسنین: البرنامج

1 720-070 7202-350 0701 2:البرنامج الفرعي 1 350 35-35-الخدمات الرعائیة للمسنین

2 إدماج كبار السن في الحیاة العامة:البرنامج الفرعي
720-350 0701 7202-350 0701 32جملة البرنامج -35-35

9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 اإلشراف و المساندة و المتابعة:البرنامج الفرعي
2 األسالیب و األنظمة المعلوماتیة:البرنامج الفرعي

9جملة البرنامج
891 4001 5095 811160240803 1601 3495 3الجملة العامة 545054



( إعتمادات الدفع )2017نفقات التنمیة لسنة
المرأةالجزء:

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:

التوزیع حسب البرامج و هیكلة التمویل

62نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة 

تقدیرات ق م
201620172017 2016

تقدیرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للمیزانیة 

20162017
%%%

1 المرأة و األسرة: البرنامج
1 591 2المرأة:البرنامج الفرعي 3 360 769 2 591 3 360 769337337

2 20األسرة:البرنامج الفرعي 690 670 20 690 67033

611 0502 4394 6111 0502 4394 11جملة البرنامج 181181
3 المسنین: البرنامج

1 720-الخدمات الرعائیة للمسنین:البرنامج الفرعي 1 350 2 070 -720 1 350 2 070-35-35

2 إدماج كبار السن في الحیاة العامة:البرنامج الفرعي
720-350 0701 7202-350 0701 32جملة البرنامج -35-35

9 القیادة و المساندة: البرنامج
1 اإلشراف و المساندة و المتابعة:البرنامج الفرعي
2 األسالیب و األنظمة المعلوماتیة:البرنامج الفرعي

9جملة البرنامج
891 1الجملة العامة 5 400 1 891 5 400 3 5095454 3 509
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نفقات التنمیة لسنة
المرأة

23  الباب:

( بحساب الدینار )

000 160 0005 340 4اإلستثمارات المباشرة

215 000240 000

5 400 000

دینارا000 195 4 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2017

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

4 555 000

66

1-
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

المرأة
23  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

80

4 100

15

2403 320

4 1001 840

200

15

225

15

التعهد

2403 320

4 1001 840

200225

1515

4 1804 3405 1604 3405 160

15215240215240

4 1954 5555 4004 5555 400

 II جملة فرعیة

2017

67

_ 1
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم أو التكلفة

المرأة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

68

_231 الباب:

مصاریف مختلفة 066081 730

النهوض بالمرأة و األسرة 066253 3303 4902 080

النهوض االجتماعي 067568508501 350

4 1804 3405 160 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم

المرأة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

69

_231 الباب:

مصاریف مختلفة 066081 730

النهوض بالمرأة و األسرة 0662580240590

النهوض االجتماعي 067561 000

802403 320 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

المرأة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

70نظـام أمـد

_231 الباب:

د1000بحساب 
المرأة و األسرة1البرنامج

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

المرأة 1البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

730 1برنامج مقاومة اإلرهاب 00 0100
1 730 06608جملــة الفصـل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

200تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 00 0014
30تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00 0015

808070تهیئة أقطاب اإلشعاع 00 0016
8080300 06625جملــة الفصـل
80802 030 1جملــة البرنامج الفرعي

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

األسرة 2البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

100خطة العمل لفائدة األسرة 00 0001
16050دراسة حول أوضاع األسرة 00 0009

100التمكین االقتصادي واالجتماعي للمرأة واألسرة 00 0011
40إحداث مراكز إرشاد وتوجیه أسري 00 0012

160290 06625جملــة الفصـل
160290 2جملــة البرنامج الفرعي

802402 320 1جملــة البرنامج
المسنین3البرنامج

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

الخدمات الرعائیة للمسنین 1البرنامج الفرعي

النهوض االجتماعي 06756

290تهیئة مراكز رعایة المسنین 00 0005
95تجهیز مراكز مسنین 11 0008

615إعادة بناء مراكز رعایة المسنین 00 0009



71 نظـام أمـد

1 000 06756جملــة الفصـل
1 000 1جملــة البرنامج الفرعي
1 000 3جملــة البرنامج

802403 320 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

المرأة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

72
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النهوض بالمرأة و األسرة 066253 2503 2501 490

النهوض االجتماعي 06756850850350

4 1004 1001 840 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

المرأة

73نظـام أمـد

_231 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

المرأة و األسرة1البرنامج

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

المرأة 1البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

500500300التنمیة االجتماعیة للمرأة 00 011ج
000740 0002 2الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة 00 012ج

505050خطة دعم المساواة بین المرأة والرجل 00 013ج
2 5502 5501 090 06625جملــة الفصـل
2 5502 5501 090 1جملــة البرنامج الفرعي

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

األسرة 2البرنامج الفرعي

النهوض بالمرأة و األسرة 06625

700700400برنامج النهوض باألسرة 00 014ج
700700400 06625جملــة الفصـل
700700400 2جملــة البرنامج الفرعي

3 2503 2501 490 1جملــة البرنامج
المسنین3البرنامج

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

الخدمات الرعائیة للمسنین 1البرنامج الفرعي

النهوض االجتماعي 06756

150150150تجهیز مراكز مسنین 11 0008
300300150تهیئة مركز رعایة المسنین بالقصرین 42 011ج

40040050تهیئة مركز رعایة المسنین بسیدي بوزید 43 015ج
850850350 06756جملــة الفصـل
850850350 1جملــة البرنامج الفرعي
850850350 3جملــة البرنامج
4 1004 1001 840 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2017 2016 2015 2014

2017

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201520162017 2014

المرأة23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

74

1_

242بناءات إداریة06603 2 601 2 843 2 843
271تجهیزات اإلدارة العامة06604 30 1 472 77 1 696 1 773
429البرامج اإلعالمیة06605 17 516 73 30 859 962
421 10مصاریف مختلفة06608 1 730 1 269 12 000 1 420 13 420
912 2النهوض بالمرأة و األسرة06625 2 080 1 249 246 3 400 484 3 490 1 585 211 4 117 9 887
592 4النهوض االجتماعي06756 1 350 2 070 427 2 471 595 850 2 110 1 724 5 631 10 910

39 79513 9653 6954 3401 22911 7296903 3495 16018 867 16 566 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

1

2017
نظـام أمـد

المرأة_23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

75

د1000بحساب 

المرأة و األسرة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المرأة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

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

41230271 636771 7131 066041جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمیة 06605
134 292 20 30 376 426 إقتناء تجهیزات إعالمیة000200

066054263763020292134جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
10 270 1 730 12 000 12 000 برنامج مقاومة اإلرهاب010000

270 73010 0001 00012 0660812جملــة الفصـل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625
55 55 55 دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة001300

160 200 200 560 560 تهیئة مراكز الفتاة الریفیة001400
30 60 90 90 تجهیز مراكز الفتاة الریفیة001500

126 70 204 80 320 400 تهیئة أقطاب اإلشعاع001600
60 60 60 تجهیز أقطاب األشعاع001700

200 300 500 500 التنمیة االجتماعیة للمرأة01100ج
1 260 740 2 000 2 000 الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة01200ج

50 50 50 خطة دعم المساواة بین المرأة والرجل01300ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

76 نظـام أمـد

746 3901 6305791 0852 7151 066253جملــة الفصـل

1 421 12012 7046093 630971 0852 0301 01212 8542 17جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

األسرة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

النهوض بالمرأة و األسرة 06625
22 100 200 35 3 295 3 652 3 652 خطة العمل لفائدة األسرة000100
100 100 100 اإلحاطة باألسرة المهاجرة000600
10 105 115 115 تهیئة فضاءات نموذجیة لألسرة و تجهیزها000700
200 50 250 250 التوفیق األسري000800
190 50 60 140 160 300 دراسة حول أوضاع األسرة000900
215 215 215 تشخیص حول أوضاع المرأة الریفیة001000
129 100 300 211 129 400 211 740 التمكین االقتصادي واالجتماعي للمرأة واألسرة001100

40 60 100 100 إحداث مراكز إرشاد وتوجیه أسري001200
300 400 700 700 برنامج النهوض باألسرة01400ج

166 4002466706901 1172115008604843 1724 066256جملــة الفصـل

2 166 4002466706901 1172115008604843 1724 6جملــة البرنامج الفرعي

1 587 81013 2793 1042461 4905815 5853 2411 12912 0266 24جملــة البرنامج

المسنین 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الخدمات الرعائیة للمسنین 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

النهوض االجتماعي 06756
489 290 355 666 485 1 315 1 800 تهیئة مراكز رعایة المسنین000500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

77 نظـام أمـد

06756
150 50 726 130 796 926 تهیئة مراكز مسنین000711
373 245 100 2 520 110 150 90 890 1 240 تجهیز مراكز مسنین000811

2 209 615 1 540 36 500 800 1 600 2 500 4 900 إعادة بناء مراكز رعایة المسنین000900
21 9 30 30 الخطة الوطنیة لإلعداد لتقاعد وشیخوخة نشیطة001000

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

800 200 1 000 1 000 إعادة بناء وحدات الحیاة واإلدارة بمركز رعایة المسنین بباجة001431
150 150 300 300 تهیئة مركز رعایة المسنین بالقصرین01142ج
350 50 400 400 تهیئة مركز رعایة المسنین بسیدي بوزید01543ج

542 3504 0701 4214272 1108505952 7242 5311 8105 0675610جملــة الفصـل

1 542 3504 0701 4214272 1108505952 7242 5311 8105 10جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

إدماج كبار السن في الحیاة العامة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

النهوض االجتماعي 06756
50 50 100 100 استراتیجیة اإلعالم لفائدة المسنین000600

067561001005050جملــة الفصـل

2 1001005050جملــة البرنامج الفرعي

3 592 3504 0701 4714272 1108505952 7242 6311 9105 10جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

78 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

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

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

1 381242 6232 6232 2جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمیة 06605
101 25 126 126 المخطط المدیري لإلعالمیة دراسة000300
93 17 199 53 256 309 استغالل رخص نظم و برمجیات مایكروسوفت000400
101 101 101 ربط المصالح الجهویة باألنترنات000500

066055364835322417295جملــة الفصـل

2 5364835322417295جملــة البرنامج الفرعي

9 60517537 106532 1593 3جملــة البرنامج

38 09513 9653 6954 3401 22910 1806903 3495 16018 716 14 866 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

المرأة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

79

_231 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

240التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 215 15

15215240مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة

15215240الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم

المرأة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

80
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225التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 200

200225مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة

200225الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

المرأة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

81نظـام أمـد

_231 الباب:

1 المرأة و األسرةالبرنامج

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

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

1 المرأةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811
225مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 200

00020040 إقتناء تجهیزات

00050015 الرصیدالوثائقي

000600100 200 دراسات

00120070 إعادة الشبكة الكهربائیة للمركز

07811200225جملــة الفصـل
200225 1 جملــة البرنامج الفرعي

200225 1 جملــة البرنامج
200225الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

المرأة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

82

_231 الباب:

15التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 15 15

151515مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة

151515الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

المرأة

83نظـام أمـد

_231 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

1 المرأة و األسرةالبرنامج

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

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

1 المرأةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811
15مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 15 15

00050015 15 15 الرصیدالوثائقي

078111515جملــة الفصـل 15
151515 1 جملــة البرنامج الفرعي

151515 1 جملــة البرنامج
151515الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2016 2015 2014

2017
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20152016 2014

المرأة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20172017

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

84

_231 الباب:

913التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 240 160 160 1 914 124 215 270 400 2 378 3 387

913مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 240 160 160 1 914 124 215 270 400 2 378 3 387
3 3874002702151241 914160160240913 2 378 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

نظـام أمـد

المرأة

85

_231 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

المرأة و األسرة 1البرنامج

2016 2015 201420152016 2014 20172017

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

المرأة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811
913مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 240 160 160 1 914 124 215 270 400 2 378 3 387

إقتناء وسائل نقل 000100242240221824
إقتناء تجهیزات 000200456444124024014

إقتناء معدات إعالمیة 0003001741591515915
المخطط المدیري لإلعالمیة 000400398288575320330165

الرصیدالوثائقي 00050019516515151503015
دراسات 0006001 5221 0822132002778250100590

إعادة الشبكة الكهربائیة للمركز 001200400400160807090
914160160240913 3784002702151241 3872 3جملــة الفصـل 07811

3 3872 3784002702151241 914160160240913 1 جملــة البرنامج الفرعي

3 3872 3784002702151241 914160160240913 1 جملــة البرنامج
3 3874002702151241 914160160240913 2 378 الجملة  العامة



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :23

86

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

تونس  11150150150150150150

150150150150150النهوض االجتماعي06756 150
تجهیز مراكز مسنین 0008150 150 150 150 150 150

بنزرت  231717

1717النهوض بالمرأة و األسرة06625
تهیئة أقطاب اإلشعاع 001617 17

باجة  313737

3737النهوض بالمرأة و األسرة06625
تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001430 30

تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00157 7

جندوبة  321717

1717النهوض بالمرأة و األسرة06625
تهیئة أقطاب اإلشعاع 001617 17

القیروان  411818



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :23

87

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

1818النهوض بالمرأة و األسرة06625
تهیئة أقطاب اإلشعاع 001618 18

القصرین  421818

1818النهوض بالمرأة و األسرة06625
تهیئة أقطاب اإلشعاع 001618 18

قفصة  716868

6868النهوض بالمرأة و األسرة06625
تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001460 60

تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00158 8

قبلي  733737

3737النهوض بالمرأة و األسرة06625
تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001430 30

تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00157 7

قابس  818888



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :23

88

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

8888النهوض بالمرأة و األسرة06625
تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001480 80

تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00158 8

300150150150150150450الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :23

89

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

المرأة

تونس  11150150150150150150

150150150150150150النهوض االجتماعي06756

تجهیز مراكز مسنین 0008150 150 150 150 150 150

بنزرت  231717

1717النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة أقطاب اإلشعاع 001617 17

باجة  313737

3737النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001430 30
تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00157 7

جندوبة  321717

1717النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة أقطاب اإلشعاع 001617 17



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :23

90

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

المرأة

القیروان  411818

1818النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة أقطاب اإلشعاع 001618 18

القصرین  421818

1818النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة أقطاب اإلشعاع 001618 18

قفصة  716868

6868النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001460 60

تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00158 8

قبلي  733737

3737النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001430 30



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :23

91

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

المرأة

تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00157 7

قابس  818888

8888النهوض بالمرأة و األسرة06625

تهیئة مراكز الفتاة الریفیة 001480 80
تجهیز مراكز الفتاة الریفیة 00158 8

150150450150150450الجمـــلة : 



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :23

92

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

جدول إجمالي حسب الوالیات

تونس 11150150150150150150

بنزرت 231717

باجة 313737

جندوبة 321717

القیروان 411818

القصرین 421818

قفصة 716868

قبلي 733737

قابس 818888

300150150150150150450الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

231

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

93

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

المرأة

150150150تونس 11150150150
17بنزرت 2317
37باجة 3137
17جندوبة 3217
18القیروان 4118
18القصرین 4218
68قفصة 7168
37قبلي 7337
88قابس 8188

150150450150150450الجمـــلة : 



94

( 1000 )

31-12-2017

100% 1730

100% 200

100% 230

100% 30

60% 50

20% 300

100% 615

100% 85

6

4

2017

  



( 1000 )

31-12-2017

60% 500

40% 2000

50%

60% 700

100% 150

30% 700

50

برنامج النهوض باألسرة 

القيام بدورات تكوينية لألسر ذات العائل الوحيد إمرأة لتمكينها 

اقتصاديا وحثها على االنتصاب للحساب الخاص و االحاطة بها 

للتقليص من نسبة فشل المشاريع

تجهيز مراكز رعاية مسنين 
اقتناء تجهيزات مختلفة لمراكز رعاية المسنين خاصة مركز 

قمرت

95

2017

المحتـوى المـادي
بيـان المشاريـع 

والبرامـج
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111 

2-1 

 : انتفاع األطفال بالحماية وتمتعهم بكامل حقوقهم 1.1.2الهدف 

 

 

2113 2114 2115 2119 2119 2119 2116 

1.1.1.2

% 5443 5145 5541 5941 9141 9541 9941 

2.1.1.2

% 3642 4141 4443 5241 5941 9541 9141 

3.1.1.2

 3 4 2 2 3 3 4 

2 1.2

 

2113 2114 2115 2119 2119 2119 2116 

 : 1.2.1.2المؤشر 

%  3242 3441 3941 3941 4441 4541 

 : 2.2.1.2المؤشر 

% 2441 2641 3141 3341 3541 3941 3641 



111 

1.3.2

 

2 

 
1111 

2017

 المبلغ الدفع التعهد 2016 2015 2014 2013
 النسبة

(℅) 

59264 92243 91594 99613 96344 96344 12441 1942 

 84214 93235 56740 73067 84913 84913 00481 01,7 

 3389 5452 1962 7077 7031 7031 4 1,118 

 9780 3052 0447 1714 2301 7310 587 38,7 

9999 3963 4267 5695 14599 12305 6320 105,6 

2412 3453 4267 5985 08912 12305 6320 105,6 

 95191 99139 94951 92999 113611 111946 19991 2249 

  

 
 

 

2113 2114 2115 2119 2119 2119 2116 

3.2 1.1  :

  %  5644 9141 9341 9541 9941 9941 



112 

2017

1111 

              

88898 202 244 89344 

84826  87 84913 

0224 202 150 7031 

2294  7 2301 

4163 9632 210 12305 

4163 7932 210 12305 

93061 9134 454 101649 
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3- 2  

3-2- 1  :21192116 

 

   

 
1111

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

59264 92243 91594 99613 96344 103000 117000 

 48708 93235 56740 23112 84913 98450 112200 

 3345 5452 1962 2122 2130 2200 2400 

 5241 3052 0447 1714 2301 2350 2400 

7867 3963 4267 5985 12305 15000 17000 

 7867 3453 4267 5985 12305 15000 17000 

95191 99139 94951 92999 111946 118000 134000 
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20
 

 

 

1  

 

 

  

  

  

 

2  
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1.1.4

0.0.0.8

7.0.0.8

3.0.0.8

2 1.4

0.7.0.8

7.7.0.8 

1.2.4

0.0.7.8

7.0.7.8 

3 0.7.8

8 0 7.8 
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 1111  

2017

 

2115 2016  ℅

 

11111 11961 11449 11449 1443- 1241- 

 
 

8939 5532 3579 3579 -1953 35.3- 

 
 

8483 8494 8491 8491 7- 0,0- 

 
 

0177 1500 2012 2012 512 34,1 

 

1 999 1135 465 191- 25,7- 

 
 

0 616 1035 495 -191 25,7- 

 

 

11111 12559 11482 11642 1914- 1246- 



4,268% 92,5 6,149 12,800 6,651 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 92,5 6,149 12,800 6,651 4,268 نفقات التنمیة 

العنوان الثاني 
% 12,4 10,998 99,791 88,793 71,524 نفقات التصرف 

العنوان األول 
( م د ) 
2015

( م د ) 
2016

( م د ) 
2017

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2016 95,444          م د  سنة م د  مقابل  112,591 في حدود  لسنة  2017
لوزارة المرأة و األسرة و الطفولة  جزء الطفولة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمیة 

الطفولة
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

الباب الثالث  و العشرون
107 نظـام أمـد

* على الموارد العامة للمیزانیة   
ـ التمویل العمومي

%75,79295,444112,59117,147 الجملـــــة 18,0



نظـام أمـد

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة

تقدیرات 

000 791 99الجزء األول

بیان األجزاء 

12 800 000

2017 نفقات المیزانیة لسنة

: نفقات التصرف 

108

الطفولة

التوزیع حسب األجزاء

: نفقات التنمیة الجزء الثالث

 بحساب الدینار

الباب الثالث  و العشرون

112 591 000 الجملـــــة



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2017

2017

بحساب الدینار

حسب منهجیة التصرف حسب األهداف

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة
الطفولة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2016

المجموع
تقدیرات
النسبة2017 المبلغ

الفـارق ق م
2016

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2017 2016

ق م

109

000 305 00012 985 5الطفولة 89 344 000 76 903 00012 441 0006 320 00018 761 000 82 888 000101 649 000 1610620
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نظـام أمـد

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

2017 نفقات التصرف لسنة
الطفولة -2

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة 23  الباب:
118

البیــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م
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000 000587 301 0002 714 0001 0008 130 0002 122 0002 846 00011 913 00084 067 73الطفولة2 1603476903000893440001244100016

000 000624 294 0002 670 0001 00018 778 0001 760 0001 846 00011 826 00084 980 72حمایة األطفال و ضمان حقوقهم1 1613776410000888980001248800016

000 25-000 00025 10-000 000202 212التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه2 -5-100237000202000-35000-15

5-12000-63256000244000-000 12-000 0007 00019 000150 000150 00087 87التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات3
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0009500095000 00095 95األسالیب و األنظمة المعلوماتیة2
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البیــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
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التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

23 وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:
الطفولة-

نفقات التصرف لسنة
2

120

2017

2017

بیان األقسام و الفصول

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 405 88نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

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

000 492 88 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 032 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 954 5منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 986 6 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 589نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 724 3منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 313 4 القسم الثالث  :  جملة

000 791 99الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

23 وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:
الطفولة-

نفقات التصرف لسنة

2

121

2017

2017

الفارق 2016 ق . م

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 405 88نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 78 512 0009 893 000

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

000 492 88 القسم األول  :  جملة 78 599 0009 893 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 032 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 914 000118 000

000 954 5منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 6 066 000-112 000

000 986 6 القسم الثاني  :  جملة 6 980 0006 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

23 وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:
الطفولة-

نفقات التصرف لسنة

2

122

2017

2017

الفارق 2016 ق . م

000 589نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 189 000400 000

000 724 3منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 3 025 000699 000

000 313 4 القسم الثالث  :  جملة 3 214 0001 099 000

000 791 99الجملة  العامة 88 793 00010 998 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

123

الطفولة2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة األطفال و ضمان حقوقهم 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113672 980 00084 826 00011 846 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01029 068 00030 037 000969 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01129 412 00040 382 00010 970 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 0121 200 000960 000-240 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0132 500 000-2 500 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 350 0002 700 0001 350 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015120 000105 000-15 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016230 000280 00050 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0179 100 00010 362 0001 262 000

84 826 000 000 846 11جملة البرنامج الفرعي 72 980 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113787 00087 000

مؤسسات التعلیم العالي 0587 00087 000

المعهد العالي إلطارات الطفولة 04487 00087 000

87 000 000 87جملة البرنامج الفرعي

دالطفولة جملة 84 913 000



124 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011365 532 0003 579 000-1 953 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 002100 000136 00036 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 004510 000215 279-294 721

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 915 7601 137 148-778 612

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 183 840785 000-398 840

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012300 000140 104-159 896

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013150 0004 860-145 140

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014200 00073 000-127 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01580 00064 000-16 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01690 00010 600-79 400

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 000 0001 000 000

تأجیر األعوان القارین _ تأجیر العسكریین 0189 5099 509

منحة التنسیق و المتابعة للمالیة العمومیة 0212 4003 5001 100

3 579 000 000 953 1-جملة البرنامج الفرعي 5 532 000

دالقیادة و المساندة جملة 3 579 000

دالجملة  العامة 88 492 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

125

الطفولة2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة األطفال و ضمان حقوقهم 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236130 000114 000-16 000

المطبوعات الخصوصیة 1168 0008 000

الوثائق المكتوبة 1232 0002 000

مصاریف اإلستقباالت 1566 000-6 000

مصاریف اإلقامة 1574 0006 0002 000

مصاریف المهمات 16315 0004 000-11 000

المنحة الیومیة للتنقل 1742 000-2 000

إرجاع مصاریف نقل األشخاص 1761 000-1 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1863 0003 000

ملتقیات للتكوین 19445 00045 000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 2205 0005 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23140 00041 0001 000

اللجان الطبیة 2322 000-2 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022371 630 0001 664 00034 000

مؤسسات الشباب والطفولة 131 630 0001 664 00034 000

المرصد الوطني للطفولة 005150 000160 00010 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 08147 00047 000

000 3-000 00067 08270 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء

المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف 08333 00035 0002 000

المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 08437 00045 0008 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 08570 00070 000



126 نظـام أمـد

المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین 08630 00030 000

المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 08760 00065 0005 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم 08890 00085 000-5 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 08995 00095 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة 090100 000105 0005 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 09170 00070 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر 09247 00050 0003 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین 093104 000100 000-4 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 09485 00085 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس 09560 00063 0003 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 09690 00090 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید 097120 000120 000

المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان 09827 00032 0005 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز 09980 00080 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 10070 00075 0005 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 10125 00025 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 10370 00070 000

1 778 000 000 18جملة البرنامج الفرعي 1 760 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237212 000202 000-10 000

مؤسسات الشباب والطفولة 13212 000202 000-10 000

المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل 004152 000142 000-10 000

مركز اإلصطیاف بالحمامات 01060 00060 000

202 000 000 10-جملة البرنامج الفرعي 212 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237150 000150 000

مؤسسات التعلیم العالي 05150 000150 000

المعهد العالي إلطارات الطفولة 044150 000150 000



127 نظـام أمـد

150 000 000 150جملة البرنامج الفرعي

دالطفولة جملة 2 130 000



128 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236784 000823 00039 000

األكریة واألداءات البلدیة 020120 00089 000-31 000

استهالك الماء 0218 00018 00010 000

استهالك الكهرباء والغاز 02235 00055 00020 000

االتصاالت الهاتفیة 02325 00025 000

تأثیث اإلدارة 0345 0005 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04360 00050 000-10 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045140 000100 000-40 000

المراسالت اإلداریة 0545 0005 000

معدات التصرف اإلداري 0625 0005 000

تأمین وسائل النقل 08010 0008 000-2 000

اإلعتناء بالبنایات 09111 00025 00014 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09259 00060 0001 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 0933 00010 0007 000

النفقات المباشرة للتنظیف 1033 0008 0005 000

لوازم المكاتب 11110 00051 00041 000

المطبوعات الرسمیة 1122 0002 000

الوثائق المكتوبة 1232 0005 0003 000

الصحف والمجالت 12520 00020 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 1267 00015 0008 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12715 00010 000-5 000

شراء اللوازم والمعدات اإلعالمیة 13525 000-25 000

شراء منظومات اإلعالمیة 13610 000-10 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14510 00015 0005 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14630 00060 00030 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472 0006 0004 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1482 0006 0004 000

استغالل منظومات إعالمیة أخرى 1503 000-3 000

مصاریف اإلستقباالت 15612 0008 000-4 000
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مصاریف اإلقامة 1575 0005 000

مصاریف المهمات 16317 00013 000-4 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16515 00052 00037 000

المنحة الیومیة للتنقل 17410 00010 000

المنحة الكیلومتریة للتنقل 1755 000-5 000

إرجاع مصاریف نقل األشخاص 1763 0003 000

إرجاع مصاریف نقل األمتعة و األثاث 1773 000-3 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1845 0005 000

إشتراكات النقل 1852 0002 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 18620 00020 000

ملتقیات للتكوین 19410 00010 000

تربصات تكوین 1954 00014 00010 000

التكوین المستمر 19610 000-10 000

التكوین في التصرف حسب األهداف 1993 0003 000

نفقات التداوي 2124 000-4 000

شراء األدویة والمواد الصیدلیة 2132 000-2 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 21910 0008 000-2 000

اللجان الطبیة 2324 0004 000

معالیم الجوالن 2418 0008 000

معالیم العبور 2425 0005 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 074 0003 938 000-136 000

المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 204 074 0003 938 000-136 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس 001179 000160 000-19 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة 002132 000100 000-32 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 003142 000145 0003 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 004127 000115 000-12 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 005150 000120 000-30 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 006152 000160 0008 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل 007182 000170 000-12 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة 008182 000150 000-32 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 009177 000160 000-17 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 010137 000137 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة 011157 000150 000-7 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین 012237 000228 000-9 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 013157 000140 000-17 000
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المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان 014167 000167 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر 015137 000137 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة 016187 000185 000-2 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 017207 000210 0003 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 018163 000170 0007 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید 019196 000170 000-26 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 020188 000210 00022 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس 021167 000200 00033 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 022187 000167 000-20 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین 023187 000197 00010 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین 024177 000190 00013 000

4 761 000 000 97-جملة البرنامج الفرعي 4 858 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223695 000

تراسل المعطیات 02433 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 13544 000

شراء منظومات اإلعالمیة 1363 000

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 13715 000

95 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقیادة و المساندة جملة 4 856 000

دالجملة  العامة 6 986 000
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توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

131

الطفولة2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

حمایة األطفال و ضمان حقوقهم 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336189 000589 000400 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 236150 000550 000400 000

جوائز و مكافآت _ جوائز ومكافآت أخرى 57925 00025 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ منظمة الیونیساف 85314 00014 000

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 481 0001 705 000224 000

مؤسسات الشباب والطفولة 131 481 0001 705 000224 000

المرصد الوطني للطفولة 00517 0005 000-12 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 08150 00070 00020 000

000 0005 00065 08260 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء

المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف 08335 00050 00015 000

المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 08459 00063 0004 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 08582 00082 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین 08635 00041 0006 000

المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 087105 000130 00025 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم 08861 00061 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 089107 000107 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة 09075 00095 00020 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 09147 00055 0008 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر 09236 00051 00015 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین 093103 000110 0007 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 09477 00095 00018 000
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المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس 09549 00052 0003 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 09663 00066 0003 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید 097148 000165 00017 000

المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان 09842 00082 00040 000

المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز 09970 00070 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 10065 00070 0005 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 10125 00035 00010 000

المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 10370 00085 00015 000

2 294 000 000 624جملة البرنامج الفرعي 1 670 000

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333725 000-25 000

مؤسسات الشباب والطفولة 1325 000-25 000

مركز اإلصطیاف بالحمامات 01025 000-25 000

000 25-جملة البرنامج الفرعي 25 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333719 0007 000-12 000

مؤسسات التعلیم العالي 0519 0007 000-12 000

المعهد العالي إلطارات الطفولة 04419 0007 000-12 000

7 000 000 12-جملة البرنامج الفرعي 19 000

دالطفولة جملة 2 301 000



133 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 500 0002 012 000512 000

المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 201 500 0002 012 000512 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس 00197 000100 0003 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة 00230 00030 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 00355 00070 00015 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 0048 00030 00022 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 00540 00090 00050 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت 00637 00068 00031 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل 00757 00070 00013 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة 00875 000100 00025 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 00965 000100 00035 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 01024 00050 00026 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة 01147 00060 00013 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین 012178 000172 000-6 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 01345 00045 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان 01475 000110 00035 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر 01520 00022 0002 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة 01666 000100 00034 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 01775 000100 00025 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة 01849 000100 00051 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید 019115 000150 00035 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 02082 000110 00028 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس 02142 00065 00023 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 02290 000100 00010 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین 02348 00070 00022 000

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین 02480 000100 00020 000

2 012 000 000 512جملة البرنامج الفرعي 1 500 000
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دالقیادة و المساندة جملة 2 012 000

دالجملة  العامة 4 313 000



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

135

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

23 الباب:
الطفولة

2017

87000595400028500037240009765000285000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

8700015000031000700024400031000 مؤسسات التعلیم العالي

186600025400017050003571000254000 مؤسسات الشباب والطفولة

393800020120005950000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة

000 000285 765 0009 724 0003 000285 954 0005 87الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

8700015000031000700024400031000مؤسسات التعلیم العالي 

186600025400017050003571000254000مؤسسات الشباب والطفولة 

393800020120005950000المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 

000 000285 765 0009 724 0003 000285 954 0005 87الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

8700015000031000700024400031000مؤسسات التعلیم العالي 

8700015000031000700024400031000 المعهد العالي إلطارات الطفولة

186600025400017050003571000254000مؤسسات الشباب والطفولة 

142000170000142000170000 المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل

1600005000165000 المرصد الوطني للطفولة

60000700006000070000 مركز اإلصطیاف بالحمامات

470005000700001170005000 المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو

670005000650001320005000  المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء

350005000085000 المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف

4500063000108000 المركز المندمج للشباب والطفولة برادس

7000082000152000 المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق

300004100071000 المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

65000130000195000 المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت

8500061000146000 المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم

95000107000202000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف

10500095000200000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة

700003000550001250003000 المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة

5000051000101000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر

100000110000210000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین

8500095000180000 المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز

6300052000115000 المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس

9000066000156000 المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة

120000165000285000 المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید

3200082000114000 المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

800001000700001500001000 المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز

7500070000145000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة

250003500060000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

7000085000155000 المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى

393800020120005950000المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 

160000100000260000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس

10000030000130000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة

14500070000215000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

11500030000145000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس

12000090000210000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان

16000068000228000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت

17000070000240000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

140

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

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

150000100000250000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة

160000100000260000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة

13700050000187000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف

15000060000210000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة

228000172000400000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین

14000045000185000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

167000110000277000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان

13700022000159000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر

185000100000285000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة

210000100000310000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس

170000100000270000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة

170000150000320000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

141

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

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

210000110000320000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر

20000065000265000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس

167000100000267000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

19700070000267000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین

190000100000290000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین

000 000285 765 0009 724 0003 000285 954 0005 87الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

142

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
الطفولة

2

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

1664000140001705000336900014000 مؤسسات الشباب والطفولة 

1600005000165000 المرصد الوطني للطفولة

470005000700001170005000 المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو

670005000650001320005000  المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء

350005000085000 المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف

4500063000108000 المركز المندمج للشباب والطفولة برادس

7000082000152000 المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

143

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

300004100071000 المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین

65000130000195000 المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت

8500061000146000 المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم

95000107000202000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف

10500095000200000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة

700003000550001250003000 المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة

5000051000101000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر

100000110000210000 المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین

8500095000180000 المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

144

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

6300052000115000 المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس

9000066000156000 المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة

120000165000285000 المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید

3200082000114000 المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان

800001000700001500001000 المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز

7500070000145000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة

250003500060000 المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى

7000085000155000 المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى

14 000 3 369 000 1 705 000 14 000 1 664 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

145

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیهالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

202000240000202000240000 مؤسسات الشباب والطفولة 

142000170000142000170000 المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل

60000700006000070000 مركز اإلصطیاف بالحمامات

240 000 202 000 240 000 202 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءاتالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

8700015000031000700024400031000 مؤسسات التعلیم العالي 

8700015000031000700024400031000 المعهد العالي إلطارات الطفولة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

146

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

31 000 244 000 7 000 31 000 150 000 87 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

285 000 3 815 000 1 712 000 285 000 2 016 000 87 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

147

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
القیادة و المساندة

9

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

393800020120005950000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 

160000100000260000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس

10000030000130000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة

14500070000215000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة

11500030000145000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس

12000090000210000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان

16000068000228000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

148

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

17000070000240000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل

150000100000250000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة

160000100000260000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة

13700050000187000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف

15000060000210000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة

228000172000400000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین

14000045000185000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة

167000110000277000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان

13700022000159000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

149

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

185000100000285000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة

210000100000310000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس

170000100000270000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة

170000150000320000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید

210000110000320000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر

20000065000265000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس

167000100000267000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي

19700070000267000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین

190000100000290000 المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

150

23 الباب:
الطفولة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

5 950 000 2 012 000 3 938 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

5 950 000 2 012 000 3 938 000 9 جملة البرنامج 

000 285الجملة  العامة 9 765 000 3 724 000 285 000 5 954 000 87 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
151

توزیع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

23 الباب:

2017

الطفولة
2 البرنـامج



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
152

توزیع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

23 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
حمایة األطفال و ضمان حقوقهم البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 383 3مؤسسات الشباب والطفولة 3 383 000 14 000 3 369 000

000 165المرصد الوطني للطفولة 165 000 165 000

000 122المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 122 000 5 000 117 000

000 137 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء 137 000 5 000 132 000

000 85المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف 85 000 85 000

000 108المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 108 000 108 000

000 152المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 152 000 152 000

000 71المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین 71 000 71 000

000 195المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 195 000 195 000

000 146المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم 146 000 146 000

000 202المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 202 000 202 000

000 200المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة 200 000 200 000

000 128المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 128 000 3 000 125 000

000 101المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر 101 000 101 000

000 210المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین 210 000 210 000

000 180المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 180 000 180 000

000 115المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس 115 000 115 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
153

توزیع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

23 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
حمایة األطفال و ضمان حقوقهم البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 156المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 156 000 156 000

000 285المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید 285 000 285 000

000 114المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان 114 000 114 000

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

000 145المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 145 000 145 000

000 60المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى 60 000 60 000

000 155المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى 155 000 155 000

000 383 13 جملة البرنامج الفرعي  3 383 000 14 000 3 369 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 442مؤسسات الشباب والطفولة 442 000 240 000 202 000

000 312المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل 312 000 170 000 142 000

000 130مركز اإلصطیاف بالحمامات 130 000 70 000 60 000

000 2442 جملة البرنامج الفرعي  442 000 240 000 202 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
154

توزیع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

23 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 275مؤسسات التعلیم العالي 275 000 31 000 244 000

000 275المعهد العالي إلطارات الطفولة 275 000 31 000 244 000

000 3275 جملة البرنامج الفرعي  275 000 31 000 244 000

24 100 000 4 100 000 285 000 000 815 3جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
155

توزیع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

23 الباب:

2017

القیادة و المساندة
9 البرنـامج



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
156

توزیع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

23 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 950 5المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 5 950 000 5 950 000

000 260المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس 260 000 260 000

000 130المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة 130 000 130 000

000 215المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة 215 000 215 000

000 145المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس 145 000 145 000

000 210المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان 210 000 210 000

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

000 240المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل 240 000 240 000

000 250المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة 250 000 250 000

000 260المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة 260 000 260 000

000 187المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف 187 000 187 000

000 210المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة 210 000 210 000

000 400المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین 400 000 400 000

000 185المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة 185 000 185 000

000 277المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان 277 000 277 000

000 159المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر 159 000 159 000

000 285المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة 285 000 285 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الطفولة

23 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
اإلشراف و المساندة و المتابعة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 310المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس 310 000 310 000

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

000 320المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید 320 000 320 000

000 320المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر 320 000 320 000

000 265المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس 265 000 265 000

000 267المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي 267 000 267 000

000 267المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین 267 000 267 000

000 290المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین 290 000 290 000

000 950 15 جملة البرنامج الفرعي  5 950 000 5 950 000

95 950 000 5 950 000 000 950 5جملة البرنامج 

000 050 00010 050 00010 000285 765 9الجملة  العامة
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توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

2017 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

11 مكلف بمأموریة

12جملة البرنامج الفرعي

12القیادة و المساندة جملة

12الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

159

2017توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الطفولةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  521 000

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

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

521 000

22سلك العملة 

1 5عامل صنف 

1 3عامل صنف 

2 4عامل صنف 

4 6عامل صنف 

1 7عامل صنف 

4 8عامل صنف 

9 1عامل صنف 
1سلك أعوان التفقد الیبداغوجي لوزارة الشباب والریاضة 

1 متفقد شباب و طفولة
2سلك مندوبي حمایة الطفولة 

1 2مندوب حمایة الطفولة رتبة 

1 مندوب حمایة الطفولة مساعد
27سلك رجال التعلیم -وزارة الشباب والطفولة - 

27 أستاذ شباب و طفولة
1سلك منشطي ریاض األطفال 

1 منشط تطبیق ریاض األطفال
2- سلك األساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطقولة 

2 أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
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55جملة البرنامج الفرعي

55جملة البرنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  62 000

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

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

62 000

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 عون إستقبال

1 مستكتب إدارة

1 متصرف
1سلك العملة 

1 1عامل صنف 

4جملة البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

59

583 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

162

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

الطفولةالبرنـامج :

حمایة األطفال و ضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

392 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
95 متصرف
18 متصرف مستشار
2 كاتب راقن
66 ملحق إدارة
107 مستكتب إدارة
44 عون إستقبال
60 كاتب تصرف

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس

1 633 سلك العملة 
817 1عامل صنف 
71 2عامل صنف 
247 3عامل صنف 
166 4عامل صنف 
72 5عامل صنف 
37 6عامل صنف 
82 7عامل صنف 
63 8عامل صنف 
34 9عامل صنف 
44 10عامل صنف 
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1 سلك األعوان الوقتیین 
1 2عون وقتي صنف أ

12 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
4 محلل
6 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج

4 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي
1 مكتبي مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثیق

1 سلك أعوان وزارة المالیة 
1 متفقد مركزي للمصالح المالیة

1 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ أول ممیز

1 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 2معلم تطبیق أول أ

21 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
11 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
7 مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ التعلیم العالي

2 سلك أعوان تفقدیة الشغل 
2 متفقد مركزي للشغل و المصالحة

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

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

57 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
36 أخصائي اجتماعي أول
9 أخصائي اجتماعي مستشار
12 أخصائي اجتماعي
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47 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
10 أخّصائي نفساني أول
37 أخّصائي نفساني

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

4 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
4 مستشار المصالح العمومیة

95 سلك مندوبي حمایة الطفولة 
78 مندوب حمایة الطفولة مساعد
6 مندوب حمایة الطفولة رتبة أولى
11 2مندوب حمایة الطفولة رتبة 

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

1 130 سلك رجال التعلیم -وزارة الشباب والطفولة - 
16 منشط تطبیق
50 مربي

1 064 أستاذ شباب و طفولة

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

22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
2 تقني أول
19 تقني

197 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
197 أستاذ أول فوق الرتبة

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

1 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة 
1 قّیم أّول

1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة 
1 متصرف رئیس للتربیة
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417 4جملة البرنامج الفرعي

417 4الطفولة جملة
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

127 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
31 متصرف
6 متصرف مستشار
5 متصرف رئیس
15 ملحق إدارة
40 مستكتب إدارة
1 راقن
6 عون إستقبال
23 كاتب تصرف

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس أول

136 سلك العملة 
44 1عامل صنف 
24 2عامل صنف 
16 3عامل صنف 
19 4عامل صنف 
9 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
2 تقني مخبراإلعالمّیة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 كاتب صحفي

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

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني

5 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
5 مستشار المصالح العمومیة

1 سلك مندوبي حمایة الطفولة 
1 مندوب حمایة الطفولة مساعد

1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف

8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
5 تقني أول
3 تقني

287جملة البرنامج الفرعي

287القیادة و المساندة جملة

704 4الجملة  العامة
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( إعتمادات الدفع )2017نفقات التنمیة لسنة
الطفولةالجزء:

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

170نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2016

تقدیرات

2017

تقدیرات ق م
201620172017 2016

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20162017

2 الطفولة: البرنامج

1 883 0803 8831 9633 0804 1:البرنامج الفرعي 4 963 360360حمایة األطفال و ضمان حقوقهم

2 362 7702 3624 1322 7707 4:البرنامج الفرعي 7 132 5050التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه

3 1352107513575:البرنامج الفرعي 210 5656التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات

320 3056 98512 3205 3056 98512 25جملة البرنامج 106106

9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 170-170530-530360:البرنامج الفرعي 360 32-32-اإلشراف و المساندة و المتابعة

2 1-1136-136135:البرنامج الفرعي 135 1-1-األسالیب و األنظمة المعلوماتیة

171-171666495-9666495جملة البرنامج -26-26

149 8006 65112 1496 8006 65112 6الجملة العامة 9292



( إعتمادات الدفع )2017نفقات التنمیة لسنة
الطفولةالجزء:

وزارة المرأة و األسرة و الطفولة الباب:

التوزیع حسب البرامج و هیكلة التمویل

171نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة 

تقدیرات ق م
201620172017 2016

تقدیرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للمیزانیة 

20162017
%%%

2 الطفولة: البرنامج
1 883 3حمایة األطفال و ضمان حقوقهم:البرنامج الفرعي 4 963 1 080 3 883 4 963 1 080360360

2 362 2التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیه:البرنامج الفرعي 7 132 4 770 2 362 7 132 4 7705050

3 75التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات:البرنامج الفرعي 210 135 75 210 1355656

320 3056 98512 3205 3056 98512 25جملة البرنامج 106106
9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 170-اإلشراف و المساندة و المتابعة:البرنامج الفرعي 360 530 -170 360 530-32-32

2 1-األسالیب و األنظمة المعلوماتیة:البرنامج الفرعي 135 136 -1 135 136-1-1

171-171666495-9666495جملة البرنامج -26-26

149 6الجملة العامة 12 800 6 149 12 800 6 6519292 6 651
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نفقات التنمیة لسنة
الطفولة

23  الباب:

( بحساب الدینار )

000 800 00012 602 15اإلستثمارات المباشرة

12 800 000

دینارا000 602 15 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2017

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

15 602 000

176

2-
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

الطفولة
23  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

15 602

7 693

15 6025 107

التعهد

7 693

15 6025 107

15 60215 60212 80015 60212 800

15 60215 60212 80015 60212 800

 II جملة فرعیة

2017

177

_ 2
وزارة المرأة و األسرة و الطفولة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم أو التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

178

_232 الباب:

بناءات إداریة 06603710710540

برامج إعالمیة 06605225225175

التكوین 06606330330210

مصاریف مختلفة 06608100100193

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 0673614 23714 2379 942

تجهیز مؤسسات الطفولة 067391 740

15 60215 60212 800 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم

الطفولة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

179

_232 الباب:

بناءات إداریة 06603320

مصاریف مختلفة 0660893

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 067365 540

تجهیز مؤسسات الطفولة 067391 740

7 693 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

180نظـام أمـد

_232 الباب:

د1000بحساب 
الطفولة2البرنامج

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

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

320بناء اإلدارة اإلقلیمیة بالقصرین 42 0006
320 06603جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608

93المرصد الوطني للطفولة 00 0001
93 06608جملــة الفصـل

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

350احداث مركب الطفولة باجیم  جربة 82 0032
300إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي 43 0034
250إعادة بناء مركب الطفولة بالقصور 33 0035

150بناء مركب الطفولة بأوالد حفوز 43 0036
300بناء مركب الطفولة بمارث 81 0037

200استكمال بناء مركب الطفولة بالعال 41 0040
120تحویل نادي األطفال بالذهیبة إلى مركب طفولة 83 0041

300إحداث مركب طفولة بالمطویة 81 0042
100إحداث مركب الطفولة بحي الزهور 42 0043

2 070 06736جملــة الفصـل
2 483 1جملــة البرنامج الفرعي

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

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2البرنامج الفرعي

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

135تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0015
85تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0017
500بناء فضاء األسرة و الطفل بحي النور 11 0031

300 1بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 00 0038
700تهیئة الریاض البلدیة 00 0039

600إحداث مركز اصطیاف وترفیه الطفل بجرجیس 82 0044
150إحداث نادي أطفال بحفوز 41 0045



181 نظـام أمـد

3 470 06736جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الطفولة 06739

500 1تجهیزات لفائدة مؤسسات الطفولة 00 0001
240تجهیزات لفائدة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0002

1 740 06739جملــة الفصـل
5 210 2جملــة البرنامج الفرعي
7 693 2جملــة البرنامج
7 693 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

الطفولة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

182

_232 الباب:

بناءات إداریة 06603710710220

برامج إعالمیة 06605225225175

التكوین 06606330330210

مصاریف مختلفة 06608100100100

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 0673614 23714 2374 402

15 60215 6025 107 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

183نظـام أمـد

_232 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

الطفولة2البرنامج

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

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1البرنامج الفرعي

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

000 0001 0003 3تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة 00 0016
500580 5001 1تهیئة مركبات الطفولة 00 0018

100200 1001 1بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة ببلطة بوعوان من والیة جندوبة 32 153ج
100200 1001 1بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بریاض سحنون من والیة القیروان 41 154ج

100200 1001 1بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بالصمار من والیة تطاوین 83 155ج
650650300 مركبات طفولة7دراسة إحداث  00 156ج

8 4508 4502 480 06736جملــة الفصـل
8 4508 4502 480 1جملــة البرنامج الفرعي

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

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2البرنامج الفرعي

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736

500680 5001 1تهیئة نوادي األطفال 00 0014
316316192تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0015

12312350تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 00 0017
348500 3481 1بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة 00 0038

500500 5002 2تهیئة الریاض البلدیة 00 0039
5 7875 7871 922 06736جملــة الفصـل
5 7875 7871 922 2جملــة البرنامج الفرعي

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

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3البرنامج الفرعي

التكوین 06606

280280160تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش 11 0002
505050تجهیز المعهد االعلى الطارات الطفولة بدرمش 11 002ج

330330210 06606جملــة الفصـل
330330210 3جملــة البرنامج الفرعي

14 56714 5674 612 2جملــة البرنامج



184
نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنامج

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

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

20020070تهیئات مختلفة 00 0004
400400100تهیئة مصعد الوزارة 00 003ج
11011050بناء مقر األرشیف 00 007ج

710710220 06603جملــة الفصـل
برامج إعالمیة 06605

909040دراسة تدقیق السالمة المعاوماتیة 00 058ج
909040 06605جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608

100100100اعداد دلیل اجراءات وطبعه 00 001ج
100100100 06608جملــة الفصـل
900900360 1جملــة البرنامج الفرعي

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

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2البرنامج الفرعي

برامج إعالمیة 06605

555555 مندوبیات جهویة بمنظومة أدب10ربط  00 001ج
808080ربط مؤسسات الطفولة بالشبكة الداخلیة لألنترنات 00 156ج

135135135 06605جملــة الفصـل
135135135 2جملــة البرنامج الفرعي

1 0351 035495 9جملــة البرنامج
15 60215 6025 107 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2017 2016 2015 2014

2017

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201520162017 2014

الطفولة23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

185

2_

036 1بناءات إداریة06603 540 20 1 1 783 154 710 696 1 820 3 380
186التجهیزات اإلداریة06604 590 1 460 65 110 30 2 031 2 236
50برامج إعالمیة06605 175 76 225 76 301
162التكوین06606 210 135 2 466 5 330 130 2 508 2 973
076 8مصاریف مختلفة06608 193 60 71 100 8 000 300 8 400
124 43بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 9 942 4 330 4 043 44 160 1 403 14 237 31 160 5 031 53 768 105 599
509تجهیزات شبابیة وریاضیة06738 79 201 387 588
418 1تجهیز مؤسسات الطفولة06739 1 740 1 440 224 9 464 431 680 685 12 490 14 286

137 76314 44232 15615 6022 25959 4834 2686 65112 80054 561 73 304 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

2

2017
نظـام أمـد

الطفولة_23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

186

د1000بحساب 

الطفولة 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

حمایة األطفال و ضمان حقوقھم 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
16 20 1 512 549 549 إعتمادات للدراسات000100

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

350 320 300 670 300 970 بناء اإلدارة اإلقلیمیة بالقصرین000642
673120320366 7106701 3801 066032جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
76 93 60 71 300 300 المرصد الوطني للطفولة000100

8 000 8 000 8 000 برنامج مقاومة اإلرهاب010000
076 0007160938 3003008 066088جملــة الفصـل

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736
116 14 794 14 910 14 910 مراكز مندمجة للشباب والطفولة000100

2 684 1 000 141 2 675 3 000 175 3 325 6 500 تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة001600
1 489 580 200 135 2 198 1 500 700 100 2 302 4 602 تهیئة مركبات الطفولة001800
510 350 100 960 960 احداث مركب الطفولة باجیم  جربة003282
140 100 240 240 دراسة إحداث مركبات طفولة003300
560 300 100 960 960 إعادة بناء مركب الطفولة بالمكناسي003443
610 250 100 960 960 إعادة بناء مركب الطفولة بالقصور003533
190 150 60 400 400 بناء مركب الطفولة بأوالد حفوز003643
500 300 100 900 900 بناء مركب الطفولة بمارث003781



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

187 نظـام أمـد

06736
260 200 40 95 405 500 استكمال بناء مركب الطفولة بالعال004041
40 120 40 200 200 تحویل نادي األطفال بالذهیبة إلى مركب طفولة004183
520 300 80 300 600 900 إحداث مركب طفولة بالمطویة004281
720 100 80 300 600 900 إحداث مركب الطفولة بحي الزهور004342
900 200 1 100 1 100 بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة ببلطة بوعوان من والیة جندوبة15332ج
900 200 1 100 1 100 بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بریاض سحنون من والیة القیروان15441ج
900 200 1 100 1 100 بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بالصمار من والیة تطاوین15583ج
350 300 650 650  مركبات طفولة7دراسة إحداث 15600ج

389 55011 0004 6672761 45069519 9258 5372756 88220 0673636جملــة الفصـل

1 831 96319 0804 4112771 45069521 9258 9456 5478 56222 47جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التنشیط التربوي اإلجتماعي و الترفیھ 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء و تهیئة مراكز الطفولة 06736
96 96 96 مراكز الترفیه للطفل والعائلة000300

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

11 302 700 2 664 7 944 4 100 2 856 15 654 22 610 بناء نوادي األطفال001300
941 680 179 3 718 1 500 200 3 818 5 518 تهیئة نوادي األطفال001400
139 327 80 845 316 230 845 1 391 تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل001500
73 135 100 180 123 185 180 488 تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل001700

1 500 1 500 1 500 تهیئة و تجهیز ریاض األصفال البلدیة002900
276 924 1 200 1 200 تهیئة ووتجهیز فضاءات الطفولة المبكرة و ریاض األطفال البلدیة003000

1 340 500 300 1 640 500 2 140 بناء فضاء األسرة و الطفل بحي النور003111
5 948 1 800 600 1 348 7 000 8 348 بناء وتهیئة فضاءات طفولة مبكرة003800
2 750 1 200 550 2 500 2 000 4 500 تهیئة الریاض البلدیة003900
4 000 600 400 5 000 5 000 إحداث مركز اصطیاف وترفیه الطفل بجرجیس004482
430 150 100 680 680 إحداث نادي أطفال بحفوز004541



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

188 نظـام أمـد

336 39230 3305 7673 1113 7876315 2355 75624 0954 93623 0673657جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الطفولة 06739
1 418 1 500 1 280 206 7 642 431 680 685 10 250 12 046 تجهیزات لفائدة مؤسسات الطفولة000100

240 160 18 1 822 2 240 2 240 تجهیزات لفائدة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل000200
418 7401 4401 4642241 4906856804319 28612 0673914جملــة الفصـل

2 754 13231 7707 9914 5753 78749424 9155 44124 5855 22235 72جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التجدید البیداغوجي و تنمیة الكفاءات 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

التكوین 06606
128 160 1 626 280 1 634 1 914 تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش000211
29 50 761 5 45 790 840 المعهد األعلى لإلطارات الطفولة000311

50 50 50 اقتناء تجهیزات للمعهد العالي إلطارات الطفولة000411
35 35 35 اقتناء سیارة مصلحة للمعهد العالي إلطارات الطفولة000511

50 50 50 تجهیز المعهد االعلى الطارات الطفولة بدرمش00211ج
387135210157 42413033052 8892 066062جملــة الفصـل

3 387135210157 42413033052 8892 2جملــة البرنامج الفرعي

2 742 30551 98512 2685 3734 19448 5671 97014 38631 55614 67360 122جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
310 70 110 154 200 26 110 490 تهیئات مختلفة000400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

189 نظـام أمـد

06603
300 100 400 400 تهیئة مصعد الوزارة00300ج
60 50 110 110 بناء مقر األرشیف00700ج

00011026710154110220670 066031جملــة الفصـل

التجهیزات اإلداریة 06604
15 480 1 351 10 1 836 1 846 إقتناء وسائل نقل000200
141 109 55 195 250 تجهیز اإلدارات اإلقلیمیة000400
30 30 30 اقتناء تجهیزات مختلفة000500

50 50 50 اقتناء تجهیزات لفائدة االدارة العامة للمصالح المشتركة000700
460530186 0313050651 1762 066042جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
50 40 90 90 دراسة تدقیق السالمة المعاوماتیة05800ج

0660590904050جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
100 100 100 اعداد دلیل اجراءات وطبعه00100ج

06608100100100جملــة الفصـل

1 570530360906 14156509002191 3662 3جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

األسالیب و األنظمة المعلوماتیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

التجهیزات اإلداریة 06604
60 60 60 دعم و تطویر البنیة االساسیة  لالعالمیة بوزارة المراة و االسرة و الطفولة 000611

06604606060جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
76 76 76  مندوبیة جهویة14ربط بالشبكة  االداریة المندمجة  منظومة  ادب لفائدة 000111

55 55 55  مندوبیات جهویة بمنظومة أدب10ربط 00100ج
80 80 80 ربط مؤسسات الطفولة بالشبكة الداخلیة لألنترنات15600ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

190 نظـام أمـد

066052117613576135جملــة الفصـل

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

06736169120498683جملــة الفصـل

2 440120136135498613613583جملــة البرنامج الفرعي

9 656666495989 0352681 261561861 8062 3جملــة البرنامج

126 47914 44232 15615 6021 46250 0294 2686 65112 80052 731 62 817 الجملة  العامة



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

191

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

تونس  11403403210403403210

280280280280160التكوین06606 160
تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش 0002160 280 280 160 280 280

12312312312350بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 50
تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 001750 123 123 50 123 123

بن عروس  132020

2020بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 20

منوبة  14161610161610

1616161610بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 10
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001510 16 16 10 16 16

نابل  21585835585835

5858585835بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 35
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001535 58 58 35 58 58



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

192

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

بنزرت  232525

2525بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001525 25

جندوبة  3266

66بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00156 6

الكاف  33171710171710

1717171710بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 10
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001510 17 17 10 17 17

سلیانة  34797945797945

7979797945بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 45
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001545 79 79 45 79 79

القیروان  41350350

350350بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

193

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

استكمال بناء مركب الطفولة بالعال 0040200 200

إحداث نادي أطفال بحفوز 0045150 150

القصرین  42435435

320320بناءات إداریة06603
بناء اإلدارة اإلقلیمیة بالقصرین 0006320 320

115115بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001515 15

إحداث مركب الطفولة بحي الزهور 0043100 100

سیدي بوزید  43242415242415

2424242415بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 15
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001515 24 24 15 24 24

المهدیة  533535

3535بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001535 35



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

194

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

صفاقس  61101010101010

1010101010بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 10
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001510 10 10 10 10 10

قفصة  71101010101010

1010101010بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 10
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001510 10 10 10 10 10

توزر  722525

2525بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001525 25

قبلي  7399

99بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00159 9

قابس  813003737203737320

30037373737320بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 20



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

195

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 37 37 20 37 37
إحداث مركب طفولة بالمطویة 0042300 300

مدنین  829504040204040970

95040404040970بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 20
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 40 40 20 40 40

احداث مركب الطفولة باجیم  جربة 0032350 350
إحداث مركز اصطیاف وترفیه الطفل بجرجیس 0044600 600

تطاوین  831202525172525137

12025252525137بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736 17
تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001517 25 25 17 25 25
تحویل نادي األطفال بالذهیبة إلى مركب طفولة 0041120 120

677 2757197194027197192 2الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

196

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

تونس  11403403210403403210

280280160280280160التكوین06606

تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش 0002160 280 280 160 280 280
1231235012312350بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل 001750 123 123 50 123 123

بن عروس  132020

2020بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 20

منوبة  14161610161610

161610161610بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001510 16 16 10 16 16

نابل  21585835585835

585835585835بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

197

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001535 58 58 35 58 58

بنزرت  232525

2525بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001525 25

جندوبة  3266

66بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00156 6

الكاف  33171710171710

171710171710بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001510 17 17 10 17 17

سلیانة  34797945797945

797945797945بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001545 79 79 45 79 79



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

198

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

القیروان  41350350

350350بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

استكمال بناء مركب الطفولة بالعال 0040200 200

إحداث نادي أطفال بحفوز 0045150 150

القصرین  42435435

320320بناءات إداریة06603

بناء اإلدارة اإلقلیمیة بالقصرین 0006320 320
115115بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001515 15

إحداث مركب الطفولة بحي الزهور 0043100 100

سیدي بوزید  43242415242415

242415242415بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001515 24 24 15 24 24



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

199

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

المهدیة  533535

3535بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001535 35

صفاقس  61101010101010

101010101010بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001510 10 10 10 10 10

قفصة  71101010101010

101010101010بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001510 10 10 10 10 10

توزر  722525

2525بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001525 25



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

200

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

قبلي  7399

99بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 00159 9

قابس  8137373203737320

37373203737320بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 37 37 20 37 37

إحداث مركب طفولة بالمطویة 0042300 300

مدنین  8240409704040970

40409704040970بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001520 40 40 20 40 40

احداث مركب الطفولة باجیم  جربة 0032350 350

إحداث مركز اصطیاف وترفیه الطفل بجرجیس 0044600 600

تطاوین  8325251372525137



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

201

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الطفولة

25251372525137بناء و تهیئة مراكز الطفولة06736

تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل 001517 25 25 17 25 25

تحویل نادي األطفال بالذهیبة إلى مركب طفولة 0041120 120

677 6777197192 7197192الجمـــلة : 



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

202

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

جدول إجمالي حسب الوالیات

تونس 11403403210403403210

بن عروس 132020

منوبة 14161610161610

نابل 21585835585835

بنزرت 232525

جندوبة 3266

الكاف 33171710171710

سلیانة 34797945797945

القیروان 41350350

القصرین 42435435

سیدي بوزید 43242415242415

المهدیة 533535



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
2 الجزء :  الباب :23

203

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

جدول إجمالي حسب الوالیات

صفاقس 61101010101010

قفصة 71101010101010

توزر 722525

قبلي 7399

قابس 813003737203737320

مدنین 829504040204040970

تطاوین 831202525172525137

677 2757197194027197192 2الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

232

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

204

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

403403210تونس 11403403210
20بن عروس 1320
161610منوبة 14161610
585835نابل 21585835

25بنزرت 2325
6جندوبة 326
171710الكاف 33171710
797945سلیانة 34797945
350القیروان 41350
435القصرین 42435

242415سیدي بوزید 43242415
35المھدیة 5335
101010صفاقس 61101010
101010قفصة 71101010



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

232

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

205

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

الطفولة

25توزر 7225
9قبلي 739
3737320قابس 813737320
4040970مدنین 824040970
2525137تطاوین 832525137

677 6777197192 7197192الجمـــلة : 
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