


 الف�رس
 

 الصفحة

  عام التقديم المحور األول : ال

 1....................................................المهمة....................... إستراتيجية .1

 ..……1تقديم برامج المهمة............................................................... .2

 3.........).......................................2020- 2022المدى( إطار النفقات متوسط .3

  برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التمويل -3-1

 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر التمويل -3-2

 5.......................................................... 2020توزيع نفقات المهمة لسنة  .4

  توزيع نفقات المهمة حسب األقسام  -4-1

 توزيع نفقات المهمة حسب البرامج واألقسام ومصادر التمويل -4-2

  9........توزيع اعتمادات المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية............ .5

 11............................................................المهمة..............أعوان  .6

 12.............................................2020التحليل اإلجمالي لنفقات المهمة لسنة  .7
  

  البرامجحسب  المحور الثاني : نفقات المهمة

 الدينيةالتنمية  ـدد:1البرنامج عـ

 14......تقديم البرنامج وإستراتيجيته..................................................... .1
 

 21.........أداء البرنامج................................................................. .2

  األداءبرنامج وتطور مؤشرات االستراتيجية للهداف األ -2-1
  أنشطة البرنامج -2-2

  

 24.......................................نفقات البرنامج................................. .3

  التأجيرنفقات  -3-1
  سييرنفقات الت -3-2
  نفقات التدخالت -3-3
  راالستثمانفقات  -3-4



  

 الصفحة
  

 القيادة و المساندة ـدد:2البرنامج عـ

  28............البرنامج وإستراتيجيته.............................................. تقديم .1
 

 34.....أداء البرنامج.................................................................... .2

  برنامج وتطور مؤشرات األداءاالستراتيجية للهداف األ -2-1
  البرنامجأنشطة  -2-2
  

 37.......نفقات البرنامج................................................................ .3

  التأجيرنفقات  -3-1
  سييرنفقات الت -3-2
  نفقات التدخالت -3-3
  رنفقات االستثما -3-4
  
  

  
  

  41.....................................................................................المالحق

  

 



 

 

 

 

    

   



1 
 

 
 

 
 : التقديم العامالمحور األول

  
  

 :استراتيجية المهمة -1
  

الشؤون الدینیة في العمل على تطبیق سیاسة الدولة في المجال الدیني وذلك  لمهمةاألساسیة  المهامتتمثل     
بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بما ییس�ر إقامة الشعائر الدینیة ویصون القیم الروحیة ویحمي المجتمع 

لهویة والشخصیة من أخطار االنغالق والغلو والتطرف ویدع�م روابط األلفة والتضامن والتآزر ویحفظ مقو�مات ا
  التاریخیة التونسیة ویقو�ي التعلق بها.

  إلى: المهمة وترمي سیاسة     
  التصرف فیها، مالعنایة بالمعالم الدینیة فیما یتعلق بالصیانة والتأثیث والتجهیز وإحكا -
  هم،ئاإلحاطة باإلطارات المسجدیة وتكوینهم لهدف تطویر أدا -
  ینیة والتظاهرات والملتقیات والندوات العلمیة والدینیة،تیسیر إقامة الشعائر وتنظیم األنشطة الد -
  دعم البحث العلمي والدراسات في مجاالت العلوم اإلسالمیة ونشرها، -
  تطویر اإلعالم الدیني لهدف ترشید الخطاب الدیني، -
 اإلحاطة والتوعیة واإلرشاد الدیني، -

الحد من الفوارق المسجلة بین  واإلحاطة و التوعیة و اإلرشاد الدیني للحجیج التونسیین بالبقاع المقدسة  -
المرشدین الدینیین من جنس اإلناث و الذكور بهذه المهمة على أساس المساواة و تكافؤ الفرص بین 

 .الرجال و النساء دون تمییز

 ،تالوته وتجویدهالعنایة بالقرآن الكریم بالتشجیع على حفظه و -

-  

 العنایة بالكتاتیب لتربیة الناشئة التربیة السلیمة وفق تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف ومبادئه السمحة. -

 

 : تقديم برامج المهمة -2
  

برنامجین وثالثة برامج فرعیة وتسعة أنشطة رئیسیة  2020تتضمن مهمة الشؤون الدینیة لسنة     
  مؤشرات قیس أداء. سبعةو إستراتیجیةوخمسة أهداف 
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  : هيكلة المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية 1رسم بياني عدد 
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 

 مھمة الشؤون الدینیة  المھمة

البرامج    القیادة والمساندة  التنمیة الدینیة  

البرامج الفرعیة على         
 المستوى المركزي  

ةیقیادة الشؤون الدین ة القیادة والمساند   

البرامج الفرعیة على    
المستوى الجھوي    

 الشؤونالتصّرف في 
 الدینیة
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  إطار األداء وأنشطة البرنامج  حولجدول 
 

 
عدد األهداف  عدد األنشطة  البرامج

 االستراتيجية 

عدد مؤشرات قيس 

 األداء 

 4 2 7  التنمیة الدینیة :1برنامج عدد 

ةالقیادة والمساند :9برنامج عدد   2 3 3 

 7 5 9 المجموع

  

  : )2022-2020(إطار النفقات متوسط المدى  -3

البرامج  حسبالمتوسط على المدى الشؤون الدينية  مهمة: برمجة نفقات 3-1

  مصادر التمويل: و
  الوحدة: ألف دينار

 ق م التقديرات 
2019  

 

إنجازات 
2018 

إنجازات 
2017 

إنجازات 
2016 

مصادر 
 التمويل

 
 البيان

 2022 2021 2020 

156.279 
 

146.024 
 

139.243 
 

112.097 
 

113.600 
 

94.858 
 

78.000 
موارد 
 الدولة

:1لبرنامج عدد ا  
 التنمية الدينية

 
- 

 
- -  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 م ذ م ع 
 

156.279 
 
 

146.024 139.243 112.097 
 
 

مجموع  78.000 94.858 113.600
 البرنامج 

11.000 10.278 9.801 
 

موارد  4.467 12.705 9.646 9.750
 الدولة

:9لبرنامج عدد ا  
 القيادة والمساندة

 م ذ م ع  - - - - - - -
 

 
11.000 

 
10.278 9.801 

 
9.750 

 
9.646 

 
12.705 

 
4.467 

مجموع 
 البرنامج 

167.279 302.156  
 

موارد  82.467 107.563 123.246 121.847 149.044
 الدولة

لمجموعا  
 

 م ذ م ع  - - - - - - -
 

167.279 156.302 
 

مجموع  82.467 107.563 123.246 121.847 149.044
 البرامج 

 
 



4 
 

 
 

حسب األقسام ومصادر   المدى المتوسط الشؤون الدينية على مهمة: برمجة نفقات 3-2
  التمويل:  

  دينار: ألف الوحدة
 ق.م 2019 التقديرات 

 
إنجازات 

2018 
إنجازات 

2017 
إنجازات 

2016 
مصادر 
 التمويل

 
 البيان

 2022 2021 2020 
 

 التبويب
 الجديد

 التبويب
 القديم

847.129  121.327 

 

115.693 
 

93.004 93.004 90.376 82.232 59.007 
 

موارد 
 الدولة

نفقات 
 التأجير

 م ذ م ع  - - - - - - - -
 

129.847 121.327 

 

115.693 
 

مجموع  59.007 82.232 90.376 93.004 93.004
 القسم

موارد  13.359 13.915 22.200 16.940 16.940 17.448 18.298 19.582
 الدولة

نفقات 
 التسيير

 م ذ م ع  - - - - - - - -
 

مجموع  13.359 13.916 22.205 16.940 16.940 17.448 18.298 19.582
 القسم

042.15  056.14  13.403 9.903 9.903 9.875 10.148 9.918 
 

موارد 
 الدولة

نفقات 
 التدخالت 

 م ذ م ع  - - - - - - - -
 

15.042 14.056 13.403 

 

9.903 
 

9.903 9.875 
 

مجموع  9.918 10.148
 القسم

موارد  183 1.267 790 2.000 2.000 2.500 2.621 2.808
 الدولة

نفقات 
 االستثمار

 م ذ م ع   - - - - - - -
 

مجموع  183 1.267 790 2.000 2.000 2.500 2.621 2.808
 القسم

موارد  - - -   - - -
 الدولة

بقية 
 النفقات

مجموع  - - - - - - - -
 القسم

 
 
279.167  

 

302.156  

 

149.044 
 

 
 

121.847 

 
 

121.847 

 
 

123.246 
 

107.563 

 
 

82.467 

موارد 
 الدولة

لمجموعا  
 

 م ذ م ع  - - - - - - - -
 

 
 

167.279 

 

156.302 

 

 
 

149.044 
 

  
 

121.847 

  
 
121.847 

 
 

123.246 107.563 

 
 

82.467 

مجموع 
 اإلقسام
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    : 2020لسنة  الشؤون الدينية مهمةتوزيع نفقات  -4

  

ـ  2020لسنة  الشؤون الدینیة تقد�ر نفقات مهمة      ـ أي   2019سنة    .دأ 121.847 .د مقابل أ 149.044ب
  كما یلي :هذه النفقات  زع ووتت  % 22,3زیادة قدرها بنسبة 

    

  حسب األقسام : الشؤون الدينية يع نفقات مهمةز: تو1.4

  :كما یلي األقسام و حسب البرامج 2020لسنة المهمة توز�ع اعتمادات ـت
  بحساب أ د

  التطور  2020تقديرات   2019ق م   

 %  المبلغ  الجديد  التبويب الجديد  القديمالتبويب   

  24,4  22.689  115.693  93.004  93.044  نفقات التأجیر
  3,0  508  17.448  16.940  16.940  نفقات التسییر
  35,3  3.500  13.403  9.903  9.903  نفقات التدخل

  25,0  500  2.500  2.000  2.000  نفقات االستثمار
    -  -  -  -  العملیات المالیة

  -  -  -  -  -  النفقاتبقیة 
على  الجملة

 :موارد الدولة

   

121.847  

  

   

121.847  

   

149.044  

   

27.197  

   

22,3  

  

  
  
  
  



6 
 

 
 

  
  
  

مقابل أ د  2.500ما قدره   2020سنة  تبلغ بعنوان  وتجدر اإلشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنمویة   
ـوزع 2019نة ـأ د س 2.000  : الجدید كما یلي التبویبحسب  ت

  بحساب أ د

 %  التطور  2020تقديرات   2019ق م   

  -  -   -   -   نفقات التدخالت

  25,0  500  2.500  2.000  نفقات االستثمار

  -  -  -  -  نفقات العملیات المالیة

  25,0  500  2.500  2.000 : الجملة

 
    

  
  
  
  
  
  

  : توزيع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمويل2.4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2020 السنة المالیة:

7

  : مهمة الشؤون الدینیة10المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2020تتوزع اعتمادات مهمة الشؤون الدینیة لسنـة  : 

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : التنمیة الدینیة1البرنامج  

108 996 00015 834 00013 193 0001 220 000

108 996 00015 834 00013 193 0001 220 000139 243 000

139 243 000

1 220 000 000 193 00013 996 108مجموع البرنامج 15 834 000139 243 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

6 697 0001 614 000210 0001 280 000

6 697 0001 614 000210 0001 280 0009 801 000

9 801 000

1 280 000 000 000210 697 6مجموع البرنامج 1 614 0009 801 000

2 500 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

115 693 00017 448 00013 403 0002 500 000

115 693 00017 448 00013 403 0002 500 000149 044 000

149 044 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

115 693 00017 448 00013 403 000149 044 000
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  2بياني عدد رسم 
  2020الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة  مهمة الشؤون الدينيةميزانية 

  حسب البرامج واألقسام

  
  

            
  
  

  المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية: نفقاتتوزيع  -5

 

برنامج التنمیة الدینیة 

نفقات التأجیر
نفقات التسییر
نفقات التدخالت
نفقات االستثمار

نفقات التأجیر
نفقات التسییر
نفقات التدخالت 
نفقات االستثمار

برنامج القیادة والمساندة  
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 نفقات محمولة
الجملةعلى موارد ذاتیة

 نفقات محمولة
 على منحة

الدولة
المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2020في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

310التنمیة الدینیة 310

310مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 310

310مؤسسات التعلیم العالي 310

310الجمـــلة العامة 310
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  : المهمةأعوان  -6

 
عونا ویشمل العدد الجملي  846قدره  ما 2020 موفى سنةإلى  الشؤون الدینیة مهمةغ عدد أعوان لیب  

ترتیبیا بمیزانیة  ابمصالحها المركزیة والجهویة وبالمؤسسات العمومیة الملحقة میزانیته و مهمةالالمرخص فیهم ب
  على النحو التالي:حسب البرامج الدولة ویتوزعون 

  
أعوان   

اإلدارات 
المركزية 
  والجهوية 

)1(  

أعوان المؤسسات 
العمومية الخاضعة 
لمجلة المحاسبة 

  العمومية  

  
  

  1المجموع 

أعوان المؤسسات 
العمومية غير 
الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومية 
)2 (  

  
  

  2المجموع 

  :1البرنامج 

  التنمية الدينية 
513  25  538   -  538  

  :9 جالبرنام

  القيادة والمساندة 

308     308   -  308 (*)  

  846  -   846  25  821  المجموع الجزئي 

  (**) 846  -   846  25  821  ع العام المجمو

 

  
  

  .وان واألعوان غیر القارینالدیأعضاء  باعتبار(*) 
 عددهم إلى موفى المقدرالمسجدیة القائمین بشؤون المساجد و الجوامع و  اإلطارات(**) دون اعتبار 

  إطارا. 20520 : 2020 سنة 
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 :2020لسنة  الشؤون الدينيةمهمة التحليل اإلجمالي لنفقات  -1

  

أ د أي  121.847 أ د مقابل  149.044م ما قدره  2020الشؤون الدینیة لسنة  مهمةمیزانیة  تبلغ نفقات  
  تتوزع كاآلتي: و % 22,3 بنسبة زیادة تبلغ 

 .د.أ    139.243  برنامج التنمیة الدینیة:  -

 .د.أ    9.801 برنامج القیادة والمساندة:  -

  

  نفقات التأجير:  – 7-1

أد تعهدا ودفعا وهو  115.693ما قدره  2020لسنة  الشؤون الدینیة بمهمةبلغ نفقات التأجیر الخاصة ـت
و منح اإلطارات  . وسیتم صرف هذه االعتمادات لخالص أجورالمهمةمن میزانیة   % 77,6  ما یمثل نسبة

ین، قائمین بشؤون المسجدیة العاملین بالمساجد والجوامع (أئمة خطباء، أئمة الصلوات الخمس، مؤذن
أجور األعوان القارین و،  2020إلى موفى سنة  طارإ 20.520و البالغ عددهم   ....) مؤدبین إلخالالجوامع،

  .عونا 846و البالغ عددهم    وغیر القارین والسلط العمومیة
بزیادة قدرها أد (أي  93.004 ـب والمقدر 2019ویرجع الترفیع في اعتمادات التأجیر مقارنة بقانون المالیة 

  :ما یلي) إلى % 24,4
  ساعة عمل في األسبوع بالنسبة لإلطارات المسجدیة المتفرغین. 40جر األدنى المضمون نظام األ في الترفیع  - 
  .50 %المنحة األصلیة المسندة لإلطارات المسجدیة بنسبة  في الترفیع  - 
بدایة من غرة جانفي   ساعة عمل في األسبوع 48األدنى نظام تمتیع اإلطارات المسجدیة المتفرغین باألجر   - 

2020 .  

  نفقات التسيير:  -7-2

ـ  2020الشؤون الدینیة المبرمجة لسنة  لمهمةقدر نفقات التسییر ـت وهو ما  تعهدا ودفعا دأ. 17.448ب
ـ ویرجع الترفیع في نفقات التسییر  المهمةمن میزانیة  % 11,8یمثل نسبة   لسنة ةمقارنة بقانون المالی %3ب

ـ 2019   . األسعارإلى الترفیع في أ.د  16.940والمقدر ب
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  نفقات التدخالت:  -7-3

ـ 2020المبرمجة لسنة  الشؤون الدینیة لمهمةنفقات التدخالت  تقدر   وهو ما یمثل  أ.د تعهدا ودفعا13.403ب
. 2019ارنة بتقدیرات مق % 35,34. وقد سجلت هذه النفقات ارتفاعا بنسبة المهمةمن میزانیة   % 9نسبة 

القائمین بشؤون الجوامع و المساجد في منحة دینار  180 ىدینار إل 120من الترفیع ب الزیادة  ههذ تفسرو
حوالي  2020ة سنوفى ـمفي  ددهمـالغ  عـواصلة عملهم و أرامل المتوفین منهم و و البـالعاجزین عن م

    منتفعا. 6000
 

  نفقات االستثمار:   -7-4

ـ 2020لسنة  الشؤون الدینیة بمهمةالخاصة نفقات االستثمار  قدرت     أ د  2.000أ د  دفعا مقابل  2.500 ب
ـ  2019سنة    أ د . 4.770و یستوجب هذا المستوى من الدفوعات ترسیم اعتمادات تعهد تقدر ب
  : التالیةمشاریع ال 2020سنة لوتخص نفقات االستثمار المبرمجة     

  مشاریع بصدد اإلنجاز:
 دفعا.تعهدا و أد  150(دراسات):  المهمةتهیئة مقر  -

 دفعاتعهدا وأد  120تهیئة مقر اإلدارة الجهویة بتونس:  -

 أ.د دفعا. 170أ.د تعهدا و 320بناء إدارة جهویة بباجة:  -

 أ د تعهدا 1.000 التهیئات الكبرى للمعالم الدینیة:  -

  مشاریع جدیدة:
 أد دفعا. 150تعهدا  دأ.  1.270ة:بناء إدارة جهویة للشؤون الدینیة بالمهدی -

 تعهدا ودفعا. أ د   380  اقتناء سیارات لإلدارات الجهویة وللمصالح المركزیة -

 تعهدا ودفعا. أ د  70 : اقتناء تجهیزات إداریة مختلفة -

 دفعا. أ د تعهدا و  1.030التهیئات الكبرى للمعالم الدینیة:  -

 عا.أ.د تعهدا ودف 60استخراج أمثلة طبوغرافیة:  -

 أ.د تعهدا ودفعا. 100اقتناء منظومات إعالمیة:  -

 أ.د تعهدا ودفعا. 70 اقتناء معدات إعالمیة:  -

 أ.د تعهدا ودفعا. 70عقود إیواء وصیانة وتحیین المنظومات:  -



  

  

  

الثا�يالثا�ي  املحور املحور    

  

امل�مة حسب امل�مة حسب   نفقاتنفقات

  ال��امجال��امج
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  حسب البرامج  الشؤون الدينية مهمة: نفقات المحور الثاني
  "  التنمية الدينية"  1البرنامج عدد

  

  : برنامج واستراتيجيتهال تقديم -1

: ومخطط التنزيل العملياتيتقديم خارطة البرنامج  -أ  

یوض�ح الرسم البیاني أسفله خارطة البرنامج ومخطّط التنزیل العملیاتي الذي یبرز البرامج الفرعیة  
وحدة عملیاتیة بكل  والوحدات العملیاتیة التابعة لكل برنامج فرعي وكذلك األنشطة الرئیسیة الخاصة بكل

  برنامج فرعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التنمیة الّدینیة :  1البرنامج عدد 

: قیادة الشؤون الدینیة1البرنامج الفرعي عدد  
 (على المستوى المركزي)

 

: التصرف في الشؤون الدینیة على المستوى الجھوي2البرنامج الفرعي عدد   
 

یة
رع

الف
ج 
رام

الب
اتی
ملی

 ع
دة
وح

ل 
 بك

صة
خا
 ال
طة

نش
األ
 و
یة
یات
عمل

 ال
ات

حد
لو
/ ا

ة 
 

 
 

النشاط الرئیسي عدد 01:تعھد وصیانة وتأثیث 
.المعالم الدینیة  

النشاط الرئیسي عدد 02: تكوین اإلطارات الدینیة 
.ةمجال العلوم الدینیونشر اإلنتاج الفكري في   

 

النشاط الرئیسي عدد 2:تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج 
.الفكري في مجال العلوم الدینیة  

 وحدة عملياتية عدد 02
 المعھد العالي للعلوم اإلسالمیة بالقیروان

.بتونس األعلى للشریعةالمعھد و  
 
 
 

 وحدة عملياتية عدد 01
إدارة المعالم الدینیة -   

.إدارة الدراسات والتظاھرات والتكوین الدیني -   
 
 
 

  للشؤون الدينيةوحدة عملياتية بمعدل وحدة عملياتية واحدة بكل إدارة جهوية  42
 ا 

 النشاط الرئیسي عدد 04:تنظیم الشعائر الدینیة.
 النشاط الرئیسي عدد 05:التوعیة الدینیة واإلرشاد الدیني.

 النشاط الرئیسي عدد 06:تحفیظ وتفسیر وتالوة القرآن الكریم.
 النشاط الرئیسي عدد 07:نفقات مختلفة.
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  استراتيجية البرنامج:–ب 

 

  الدینیة أساسا ما یلي:لتنمیة ا برنامج  إستراتیجیةتتضم�ن 
الحنیف لحمایة المجتمع من أخطار االنغالق  ترسیخ مبادئ الوسطیة واالعتدال والتسامح للدین اإلسالمي - 

  والغلو والتطرف بما یدع�م روابط األلفة والتضامن والتآزر ویحفظ مقو�مات الهویة العربیة اإلسالمیة، 
  لشعائر وتوفیر الظروف المثلى إلقامتها،تیسیر إقامة ا - 
  العنایة بالقرآن الكریم،  - 
  ،التوعیة واإلرشاد الدیني - 

العمل على الحد من الفوارق بین الرجال والنساء فیما یتعلق باإلرشاد الدیني في موسم الحج على أساس - 
  یضمن المساواة وتكافؤ الفرص بین الجنسین،

  دعم البحث العلمي،  - 
  التعاون الدولي في المجال الدیني،  - 

 : ویتدخل في تنفیذ هذه اإلستراتیجیة

  المسجدیة،  واإلطاراتاإلدارة العامة للمعالم الدینیة  -
 إدارة الدراسات والملتقیات والتكوین الدیني، -

 إدارة الشعائر والتوعیة الدینیة، -

 إدارة المحافظة على القرآن الكریم،  -

 تونس، للشریعة ب األعلىالمعهد  -

 للعلوم اإلسالمیة بالقیروان،  العاليالمعهد  -

 الجهویة للشؤون الدینیة، اإلدارات -
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Û :وتتمثّل المحاور اإلستراتیجیة لبرنامج " التنمیة الدینیة " في 

ý ما یتعلق  بإحكام التصرف فیها من خالل العنایة بالمساجد والجوامع في العنایة بالمعالم الدینیة
والتجهیز لتوفیر الظروف المثلى للمصلین قصد تمكینهم من أداء شعائرهم على  بالصیانة والتأثیث

 أحسن وجه.

ý من خالل الحنیف ترسیخ مبادئ الوسطیة واالعتدال والتسامح للدین اإلسالمي: 

ما یتعلق باألئمة الخطباء وأئمة  اإلحاطة باإلطارات المسجدیة وتكوینهم قصد تطویر أداءهم خاصة في -
 المكلفین بتوعیة الناس وإرشادهم. الصلوات الخمس

   .اإلعالم الدیني والخطاب الدیني وجعلهما مواكبان لقضایا العصرالعمل على تطویر -
 اإلنتاج الفكري ودعم البحث العلمي والدراسات في مجاالت العلوم اإلسالمیة ونشرها. تشجیع -

 .التظاهرات والملتقیات والندوات العلمیة والدینیةحسن تنظیم  -

 وضمان حسن سیرها. الشعائر الدینیة ةإقام -

حسن تنظیم األنشطة الدینیة ذات الصلة من دروس بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومیة األخرى بما  -
نساء دون تمییز ـرص بین الرجال والـوعلى أساس المساواة وتكافؤ الف یضمن تحقیق الفائدة المرجو�ة

 ج.ما یتعلق باإلرشاد الدیني في موسم الح في

إضافة إلى العنایة بالكتاتیب لتربیة الناشئة  إقامة المسابقات القرآنیة والتشجیع على حفظه وتالوته وتجویده -
 التربیة السلیمة وفق تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف ومبادئه السمحة.
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Û األولويات الخاصة بالبرنامج: 
         :تتمثل هذه األولویات في

  وإحكام التصرف فیها، ما یتعلق بالصیانة والتأثیث والتجهیز بالمعالم الدینیة فيالعنایة  -
  اإلحاطة باإلطارات المسجدیة وتكوینهم لهدف تطویر أداءهم، -
  تیسیر إقامة الشعائر وتنظیم األنشطة الدینیة والتظاهرات والملتقیات والندوات العلمیة والدینیة، -
  الت العلوم اإلسالمیة ونشرها،دعم البحث العلمي والدراسات في مجا -
  تطویر اإلعالم الدیني لهدف ترشید الخطاب الدیني، -
 اإلحاطة والتوعیة واإلرشاد الدیني، -

ما یتعلق باإلرشاد الدیني في موسم الحج على  العمل على الحد من الفوارق بین الرجال والنساء في -
  أساس یضمن المساواة وتكافؤ الفرص بین الجنسین.

 قرآن الكریم بالتشجیع على حفظه وتالوته وتجویده.العنایة بال -

 العنایة بالكتاتیب لتربیة الناشئة التربیة السلیمة وفق تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف ومبادئه السمحة. -

 
لهذا البرنامج على النحو التالي: جیةتیاإلستراولهذا الغرض فقد تم ضبط األهداف     

ü بالمعالم الدینیة. العنایة :ألولا الهدف اإلستراتیجي 

ü  الحنیف. والتسامح للدین اإلسالمي واالعتدالترسیخ مبادئ الوسطیة  : الثاني اإلستراتیجيالهدف 
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Û ویعرف قطاع الشؤون الدینیة ضمن هذا البرنامج العدید من اإلشكالیات أهم�ها ما یلي   :  

v على سیر الحیاة الدینیة بالجهات ومراقبة  سوء توزیع على المستوى الجهوي للوعاظ المكلفین باإلشراف
 اإلطارات المسجدیة وتقییم أدائهم. لحضور عم

 

v .غیاب منظومة معلوماتیة لمتابعة وضعیات المنتفعین بمنح العجز واألرامل 

 

v .ارتفاع ملحوظ لكتلة األجور المسندة لإلطارات المسجدیة مقارنة باالعتمادات المرصودة بالمیزانیة 

 

v  تراخیص بناء الجوامع والمساجد.ارتفاع عدد 

 

v .ارتفاع تكلفة استهالك الكهرباء والماء بالجوامع والمساجد مما نتج عنه تسجیل متخلدات بالذمة 

 

v ضعف مضامین الخطاب الدیني. 

 

v نقائص متعلقة بالتوعیة الدینیة.  
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  : خارطة برنامج التنمية الدينية3رسم بياني عدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة اإلدارات   
المعھد األعلى للشریعة بتونس.  -الدینیة             والمعالماإلدارة العامة لإلطارات المسجدیة  -  
روان. المعھد األعلى للعلوم اإلسالمیة بالقی - والتظاھرات والتكوین الدیني.             إدارة الدراسات -  

 

 
 

. وحدة عملیاتیة)  24( اإلدارات الجھویة للشؤون الدینیة                                   

 مستوى مركزي 

 مستوى جھوي  

1برنامج فرعي عدد   
 قیادة الشؤون الدینیة 

2برنامج فرعي عدد   
 التصرف في الشؤون الدینیة 

 برنامج التنمیة الدینیة 
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التنمیة الدینیة

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  التنمیة الدینیة لسنة 

1البرنامج

770 1تهیئة و صیانة و تأثیث المعالم الدینیة

395تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج الفكري في مجال العلوم الدینیة

163 19تنظیم الشعائر الدینیة

896 81التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني

808 8تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم

211 27نفقات مختلفة

139 243  المجموع :
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 : أداء البرنامج -2
  

  ما یلي:  یتمثل إطار أداء البرنامج في
  

  للبرنامج وتطور مؤشرات األداء:  اإلستراتيجيةاألهداف  -2-1

الشؤون الدینیة من حیث التأثیث والتعهد  لمهمةالموكولة  األساسیةالعنایة ببیوت اهللا من المهام  تعتبر
یعهد  و والتجهیز والصیانة لتوفیر الظروف المثلى للمصلین قصد تمكینهم من أداء شعائرهم في أحسن وجه

  المتابعة الدوریة للحالة العامة لمختلف المعالم الدینیة قصد التدخل عند الحاجة.  للمهمة
 خل فیها.دقائمة في المعالم الدینیة ذات األولویة للت م سنویا ضبطتوی 

من أشغال الصیانة ذات األولویة لمعالم الدینیة السنویة لتغطیة ال ةولهذا الغرض فإنه سیقع اعتماد مؤشر نسب
 .معالم الدینیة الذي سیمكّن من المتابعة الدقیقة للحالة العامة لبناءات المعالم الدینیةللوالتهیئة والتأثیث 

  :التالییناعتماد المؤشرین باإلضافة إلى 

ü الصلوات  ةمعدل أیام التكوین لإلطارات الدینیة: وعاظ وإطارات مسجدیة (أئمة خطباء، أئم
  ومدر�سي آفاق ...). ءالخمس، مؤذنین، مؤدبین، قر�ا

ü عدد الدروس الدینیة بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومیة (التي یقوم بها الوعاظ  نسبة تطو�ر
والمحاضرات واإلمالءات القرآنیة والندوات  آفاق)واألئمة الخطباء والمتفقدین ومدرسي 

والملتقیات واألیام الدراسیة وبقیة األنشطة األخرى المخصصة للتوعیة واإلرشاد الدیني بالداخل 
 .سنویا  والخارج

یتعلق باإلرشاد الدیني في موسم الحج الذي یقوم به األئمة  أداء تكميلي سمؤشر قي اعتمادوسیقع    
"نسبة تأطير الحجيج التونسيين من جنس اإلناث من قبل ویتمثل في  لمهمة الشؤون الدینیةوالوعاظ التابعین 

من  18الفوارق بینهما طبقا لما ورد بالفصل لغرض تحقیق تكافؤ الفرص بین الجنسین والحد من الواعظات" 
  القانون األساسي للمیزانیة.
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األهداف 
 االستراتيجية

 مؤشرات قيس
 أداء الهدف

 تقديرات ق.م إنجازات الوحدة

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

:1الهدف   
م العنایة بالمعال

 الدینیة
 

:1المؤشّر   
غطیة تالسنویة لةنسبال

 ذاتالمعالم الدینیة 
من أشغال األولویة 

الصیانة والتهیئة 
 والتأثیث.

 
 

% 
 
 
 

7,36 
 
 
 

7,60 
 
 
 

8,20 
 
 
 

9 
 
 
 

 
 

20 
 

 
 

22 

 
 

25 

:2الهدف   

ترسیخ مبادئ 
الوسطیة 

واالعتدال 
ن والتسامح للدی

اإلسالمي 
 الحنیف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:1المؤشّر   
معدل أیام التكوین 

 لإلطارات الدینیة
 
 

 اليوم
 
 
 
 
 

0,45 
 
 
 
 
 

0,76 
 
 
 
 
 

0,81 
 
 
 
 
 

0,84 
 
 
 
 
 

0,89 
 

0,95 1,00 

:2المؤشّر   
نسبة تطو�ر عدد 

الدینیة  الدروس
بالجوامع والمساجد 
ة والفضاءات العمومی

 والمحاضرات
واإلمالءات القرآنیة 

ت والندوات والملتقیا
واألیام الدراسیة 
وبقیة األنشطة 

 األخرى
ة المخصصة للتوعی 

 واإلرشاد الدیني
بالداخل والخارج  

.سنویا  
 

عدد الدروس 
 والمحاضرات

واألنشطة 
األخرى ذات 

 الصلة.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

118.765 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
161.770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
119.904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

162.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

162.800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

163.000 

 
 
 
 
 
 

163.200 

:3المؤشّر   
ج نسبة تأطیر الحجی

 التونسیین من جنس
اإلناث من قبل 

الواعظات بالبقاع 
 المقد�سة.

 
 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,24 
 
 
 
 
 

0,28 
 
 
 
 
 
 

0,30 
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  :البرنامجأنشطة  -2-2
  

  األهداف اإلستراتيجية
 
 

 األنشطة  التدخالت دون تأثير مالي  المؤشرات 
 

:1الهدف   
 

یة.العنایة بالمعالم الدین  
 

 المؤشّر 1:
 

لمعالم السنویة لتغطیة ال ةنسب
ة الصیانالدینیة من أشغال 
.والتهیئة والتأثیث  

 

یة التي ضبط قائمة في المعالم الدینیة ذات األولو
ضها تستوجب حالتها تدخال سریعا حیث إن بع

یهدد بالسقوط مما یشكل خطرا على سالمة 
دخال المصلین في حین یتطلب البعض اآلخر ت

 عاجال لوقف تدهور حالتها اإلنشائیة العامة.
 

معالم تهیئة وصیانة وتأثیث ال - 1
 الدینیة.

 
: 2الهدف   

 
ة ترسیخ مبادئ الوسطی
واالعتدال والتسامح 
ف.للدین اإلسالمي الحنی  

 
 

 
 المؤشّر 1:

 
ات معدل أیام التكوین لإلطار

 الدینیة
 
 
 

تكثیف الدورات التكوینیة التي یقوم بها   -
المعهد األعلى للشریعة بتونس لفائدة اإلطارات 

الدینیة مركزیا وجهویا طیلة السنة للرفع من 
مستواهم المعرفي وتطویر أداءهم مع العمل 

على تشریك أكبر عدد منهم وبالخصوص ممن 
لم یشاركوا في دورات تكوینیة سابقة أو من 

ة إلى التكوین مواكبة لنشاط الذین هم في حاج
والمتغیرات والقضایا االجتماعیة  المهمة

 المطروحة.
دعم المعهد األعلى للعلوم اإلسالمیة   -

بالقیروان بتكلیف خریجي المعهد في خطة إمام 
خطیب للنهوض بالخطاب الدیني من ناحیة 

والرفع من مستوى تأطیر اإلطارات المسجدیة 
  من ناحیة أخرى.

 

تكوین اإلطارات الدینیة  – 2
ال ونشر اإلنتاج الفكري في مج

 العلوم اإلسالمیة.
 

 
 المؤشّر 2:

 
نسبة تطو�ر عدد الدروس 
د الدینیة بالجوامع والمساج

والفضاءات العمومیة 
واإلمالءات  والمحاضرات

قیات القرآنیة والندوات والملت
واألیام الدراسیة وبقیة 

ة األنشطة األخرى المخصص
 للتوعیة واإلرشاد الدیني
.بالداخل والخارج سنویا  

یة اإلشراف الجید على سیر الشعائر الدین -
لدینیة والعمل على ضبط برامج شهریة للتوعیة ا
قا واإلرشاد الدیني بكامل تراب الجمهوریة وف

 بما یساهم في ترسیخ مبادئ المهمةلتوجهات 
مي الوسطیة واالعتدال والتسامح للدین اإلسال

حنیف.ال  
حفظه  العنایة بالقرآن الكریم بالتشجیع على -

ربیة وتالوته وتجویده والعنایة بالكتاتیب لت
لدین الناشئة التربیة السلیمة وفقا لتعالیم ا
 اإلسالمي الحنیف ومبادئه السمحة.

وأیام  مزید تنظیم الندوات العلمیة والملتقیات -
 وورشات التفكیر لفائدة اإلطارات  دراسیة

 صالمسجدیة والوعاظ مركزیا وجهویا مع الحر
على حسن اختیار المواضیع واألساتذة 

 المحاضرین المتدخلین.

تنظیم الشعائر الدینیة. - 4  
واإلرشاد الدینیة  التوعیة- 5

 الدیني.
قرآن الوتفسیر وتالوة  تحفیظ- 6

 الكریم.
 

  
 :3المؤشّر 

 
الحجیج نسبة تأطیر 

اث التونسیین من جنس اإلن
.الواعظات بلمن ق  

- 

لفات العمل على الترفیع في عدد المرشدات المك
ي باإلرشاد الدیني للحجیج من جنس اإلناث ف

افؤ موسم الحج بما یحد� من الفوارق وبضمن تك
 الفرص بین الجنسین.

- 

واإلرشاد  الدینیة التوعیة- 5
 الدیني.

 
 
 

نفقات مختلفة -7  
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  : نفقات البرنامج -3

 2019سنة   م د   112,097 لمقابم د  139,243حدود في  2020لسنة التنمیة الدینیة ضبطت نفقات برنامج 
  یلي:وتتوزع كما 

  الوحدة: ألف دينار
 ق.م 2019 التقديرات 

 
إنجازات 

2018 
  مصادر التمويل

 البيان
 2022 2021 2020 

 
 التبويب
 الجديد

 التبويب
 القديم

331.212  304.141  نفقات التأجير موارد الدولة 83.145 85.529 85.529 108.996 

331.221  304.141  مجموع القسم 83.145 85.529 85.529 108.996 
 

727.17  605.16  نفقات التسيير موارد الدولة 20.139 15.295 15.295 15.834 

727.17  05.616  مجموع القسم 20.139 15.295 15.295 15.834 
 

807.14  368.13  319.13  نفقات التدخالت  موارد الدولة 9.707 9.723 9.723 

 م ذ م ع  -   - - -
 

807.14  368.13  319.13  مجموع القسم 9.707 9.723 9.723 
 

369.1  279.1  220.1  نفقات االستثمار موارد الدولة 609 1.550 1.550 

 م ذ م ع  -   - - -
 

369.1  279.1  220.1  مجموع القسم 609 1.550 1.550 
   

279.561  024.146  243.139 لمجموعا موارد الدولة 113.600 112.097 112.097   
 

279.561  024.146  243.139  112.097 112.097 3.60011  مجموع اإلقسام 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

20 000855 00070 0001 220 0002 165 000 قیادة الشؤون الدینیة1

108 976 00014 979 00013 123 000137 078 000 التصّرف في الشؤون الدینیة على المستوى الجهوي2

108 996 00015 834 00013 193 0001 220 000139 243 000 1جمـــلة البرنامج
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  نفقات التأجير:  - 1- 3

مقابل  دأ  108.996في حدود  2020أجیر تعهدا ودفعا لبرنامج التنمیة الدینیة لسنة ـضبطت نفقات الت
ـ  .2019 سنة أ د 85.529 . وتفسر هذه الزیادة بالترفیع في تأجیر القائمین  % 27,4أي بنسبة بزیادة تقدر ب

  بشؤون المساجد و الجوامع.
  نفقات التسيير:  - 3-2

 15.295قابل م أ د 15.834حدود في  2020ضبطت نفقات التسییر تعهدا ودفعا لبرنامج التنمیة الدینیة لسنة 
ـ 2019سنة  أ د   . %   3,5  أي بنسبة زیادة تقدر ب
  نفقات التدخالت:  - 3-3

مقابل  أ د 13.193في حدود  2020الت تعهدا ودفعا لبرنامج التنمیة الدینیة لسنة ـضبطت نفقات التدخ
ـ  2019سنة  أ د 9.723 و حة العجز منوتفسر هذه الزیادة بالترفیع في   % 35,7أي بنسبة زیادة تقدر ب
  د 180د إلى  120ن م األرامل

  نفقات االستثمار: - 3-4

 2019سنة  أ د 1.550مقابل  أ د 1.220في حدود  2020لبرنامج التنمیة الدینیة لسنة  االستثمارضبطت نفقات 
  وتتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي:

  
  ينارألف دالوحدة:                                                                                             

 البيان
 

2018إنجازات  2019ق.م   2020تقديرات    النسبة الفارق 
(%) 

 
  :1برنامج فرعي 

  قيادة الشؤون الدينية
609  1.550  1.220 -330 -21,2 

  :2برنامج فرعي 
  التصرف في الشؤون الدينية

  

-  -  - - - 

  المجموع
  

609  1.550  1.220 -330 -21,2 
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  كما یمكن توزیعها كما یلي:  
  الوحدة: ألف دينار

 البيان
 

موارد قروض خارجية  الموارد العامة للميزانية
 موظفة 

 المجموع ح خ

  مشاريع بصدد اإلنجاز
  

-  -  -  -  

  مشاريع جديدة 
  

1.220  -  -  1.220  

  المجموع
  

1.220  -  -  1.220  

 

  
  یلي:وقد تطو�رت نفقات االستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما 

  الوحدة: ألف دينار
 البيان

 
 إنجازات 
2018 

2019ق.م  2020تقديرات   االعتماداتتطور    

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

  مشاريع بصدد اإلنجاز
  

-  -  -  -  1.000  -  1.000  -  

  مشاريع جديدة 
  

614  609  1.550  1.550  1.220  1.220  330-  -330  

  المجموع
  

614  609  1.550  1.550  2.220  1.220  -670  -330  

  
  ى للمعالم الدینیة ومصاریف استخراج األمثلة الطبوغرافیة.البرنامج بالتهیئات الكبروتتعلق نفقات االستثمار لهذا   

 النفقات.بالمائة من هذه  95وتمثل نفقات التهیئات الكبرى للمعالم الدینیة نسبة تتجاوز 
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  "  القيادة والمساندة"  9البرنامج عدد
  

  : تقديم البرنامج واستراتيجيته -1

  :البرنامج ومخطط التنزيل العملياتيتقديم خارطة  -أ
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 برنامج القیادة و المساندة

 البرنامج عدد 09:.القیادة و المساندة
كةلمصالح المشترلالمسؤول عن البرنامج: السید عبد الكریم بن مفتاح المدیر العام   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والمساندة: القیادة 1البرنامج الفرعي عدد   
المستوى المركزي) (على  

 
 

 وحدة عملیاتیة عدد 01:
 القیادة

 الھیاكل:
ة.التفقدیة العامة للشؤون اإلداریة والمالی  

 التفقدیة العامة للشؤون الدینیة.
 مكتب العالقات مع المواطن.

ةمكتب االستقبال واإلعالم والعالقات العام  
 
 

 وحدة عملیاتیة عدد 02:
 المساندة
 الھیاكل:

 إدارة التنظیم واألسالیب واإلعالمیة.
 إدارة البناءات والمعدات والتجھیزات.

 إدارة الشؤون المالیة.
والقانونیة.إدارة الشؤون اإلداریة   

 

 النشاط الرئیسي عدد 2:
عمالدّ   

 النشاط الرئیسي عدد 01:
 المساندة
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 البرنامج: إستراتيجية–ب 

 ما یلي: تتمثّل المهام األساسیة لبرنامج " القیادة والمساندة " في

على مهمة الشؤون الدینیة لضمان حسن سیر العمل بمختلف مصالح  الالزمةتوفیر الموارد البشریة  - 
  المستویین المركزي والجهوي،

لتمكینهم من تحیین معلوماتهم ومواكبة التطورات مهنیا لهدف رفع تعهد األعوان بالتكوین والرسكلة  -
 مستوى األداء،

 متابعة المسار المهني لألعوان، -

 تنظیم المناظرات الداخلیة للترقیة والمناظرات الخارجیة لالنتداب، -

 ،لمهمة الشؤون الدینیةتوفیر المعدات والتجهیزات الضروریة لعمل مختلف المصالح التابعة  -

وتنسیق عملها للرفع من المردودیة  لمهمة الشؤون الدینیةاإلشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر  -
 وتحقیق النجاعة والفاعلیة،

 ومتابعة تنفیذها، المهمةإعداد میزانیة  -

 حسن توظیف اإلمكانیات البشریة والمادیة بما یضمن النجاعة وتحقیق األداء،  ىالسهر عل -

الجاري بها العمل بما یضمن احترام قواعد  اإلداریةالحرص على حسن تطبیق القوانین واإلجراءات  -
 الفرص.  ؤوتكاف واإلنصافكمة الرشیدة المتمثلة في النزاهة والشفافیة والح

 ویعرف قطاع الشؤون الدینیة ضمن هذا البرنامج العدید من اإلشكالیات نذكر فیما یلي أهم�ها:   

ظومات المعلوماتیة التي تساهم في تیسیر العمل باإلدارة وتوفیر المعلومات الضروریة غیاب المن -
 والدقیقة.

 ارتفاع ملحوظ لكتلة األجور مقارنة باالعتمادات المرصودة بالمیزانیة. -

  وتتمثّل المحاور اإلستراتیجیة لبرنامج " القیادة والمساندة " أساسا في:  
  وذلك بإحكام التصرف فیها قصد التحكم في كتلة األجور من خالل: التصرف في الموارد البشریة -

ý  من الموارد البشریة حسب االختصاص وتوظیف وإعادة  مهمة الشؤون الدینیةحسن ضبط حاجیات
 .هاتوظیف األعوان حسب حاجیات مختلف مصالح
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ý  معلوماتهم تكوین ورسكلة أعوان األسالك المشتركة والخصوصیة قصد الرفع من أدائهم وتحیین
 ومواكبة التطورات المهنیة.

ý ختقییم مردودیة األعوان ومتابعة مسارهم المهني (تدرج، ترقیات، ..... إل( 

من خالل العمل على توفیر المنظومات المعلوماتیة التي تساهم في تیسیر العمل  المنظومات اإلعالمیة -
 الوقت المطلوب. وتوفیر المعلومات الضروریة والدقیقة في بمهمة الشؤون الدینیة

المرصودة  االعتماداتبالعمل على الضغط على النفقات العمومیة وإبقائها في حدود  الشؤون المالیة -
 بالمیزانیة لبلوغ األهداف المرجوة.

 من خالل: المهمةبالعمل على حسن التصرف في ممتلكات وعقارات  الشؤون العقاریة -

ý  تراخیص.تسویة وضعیة المعالم الدینیة التي أحدثت دون 

ý  قصد بناء معالم دینیة. لمهمة الشؤون الدینیةتسویة وضعیة العقارات الموهوبة 

ý  طرفا فیها. المهمةتسویة النزاعات العقاریة التي تكون 

ý  وجردها وتحمل النفقات الخاصة بها. لمهمة الشؤون الدینیةالتصرف في العقارات الراجعة بالنظر  
  وذلك بالعمل على: الخدمات اللوجستیة -

ý على  لمهمة الشؤون الدینیةالعمل الضروریة لمختلف المصالح الراجعة بالنظر  لتوفیر وسائ
 المستوى المركزي والجهوي من تجهیزات ومعدات وأثاث لضمان حسن سیر العمل بها.

ý  والعمل على ترشید استهالك الطاقة والماء باإلدارة  المهمةحسن التصرف في أسطول سیارات
 من خالل اتخاذ  للمهمةالجهویة للشؤون الدینیة والمعالم الدینیة الراجعة بالنظر المركزیة واإلدارات 

اإلجراءات الكفیلة للحد من االستهالك المفرط للطاقة والماء لهدف الضغط على النفقات وابقائها في 
 حدود االعتمادات المرصودة بالمیزانیة.

  .المهمةبالعمل على تطویر النصوص القانونیة والترتیبیة المنظمة لعمل  الشؤون القانونیة -
في وسائل اإلعالم قصد ضمان انخراط أوسع للمواطنین فیها  المهمةعبر التعریف بمختلف أنشطة  االتصال -

 من خالل:

ý   تكثیف البرامج الدینیة التوعویة المسموعة والمرئیة التي تتناول مواضیع في عالقة مباشرة مع الواقع
 الیومي المعاش  الموجهة لعامة المواطنین وبالخصوص الشباب منهم.

ý  تهافي البرامج الحواریة اإلذاعیة والتلفزیة للتعریف بمختلف أنشطالمهمة العمل على تكثیف حضور 
  ب دیني بدیل ینبني على الوسطیة واالعتدال ونبذ العنف والغلو والتطر�ف.وإنتاج خطا

ý  تكثیف الندوات والملتقیات قصد معالجة قضایا حضاریة معاشة لتوعیة المواطنین والعاملین في قطاع
  الشؤون الدینیة.
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ý السمحة  استعمال وسائل االتصال الحدیثة وتكثیف اإلصدارات والمنشورات الهادفة للتعریف بالمبادئ
  للدین اإلسالمي الحنیف وتوعیة جمیع المواطنین.

وذلك من خالل حسن تحدید الحاجیات السنویة الضروریة لمختلف المصالح من تجهیزات  الشراءات - 
  .مهمة الشؤون الدینیةومعدات وأثاث ومصاریف أخرى لترسیم تكلفتها الجملیة بمشروع میزانیة 

  : بالبرنامج أساسا في ما یلي لخاصة وتتمثل األلویات ا
 لمهمة الشؤون الدینیةحسن توظیف وإعادة توظیف الموارد البشریة بمختلف المصالح الراجعة بالنظر  - 

  قصد الرفع من األداء وبلوغ االستغالل األمثل لهذه الموارد.
المهني لألعوان وحسن التحكم في تطو�ر كتلة األجور على المستویین المركزي والجهوي بمتابعة المسار  - 

  تقدیر الحاجیات لبرمجة المناظرات الخارجیة لالنتداب والمناظرات الداخلیة للترقیة،
هدف رفع بتعهد األعوان بالتكوین والرسكلة لتمكینهم من تحیین معلوماتهم ومواكبة التطورات مهنیا  - 

 مستوى األداء،

بما یضمن عدم اإلخالل  للمهمةصالح التابعة توفیر المعدات والتجهیزات الضروریة لعمل مختلف الم - 
 بالسیر العادي للعمل ویساهم في الرفع من األداء،

وتنسیق عملها للرفع من المردودیة وتحقیق  للمهمةاإلشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر  - 
  النجاعة والفاعلیة،

بالمیزانیة المتعلقة بالتدخل العمومي  المرسمة االعتماداتالمتابعة الدقیقة والمستمرة لنسق استهالك  - 
  هداف االستراتیجیة المرسومة ومؤشرات األداء المضبوطة، ألونفقات االستثمار في عالقة با

الجاري بها العمل بما یضمن احترام قواعد  اإلداریةالحرص على حسن تطبیق القوانین واإلجراءات  -
 وتكافؤ الفرص.  واإلنصافالحوكمة الرشیدة المتمثلة في النزاهة والشفافیة 

 لهذا البرنامج على النحو التالي: اإلستراتیجیةولهذا الغرض فقد تم ضبط األهداف 

ü  فاعلیة برنامج القیادة والمساندة،األول: ياإلستراتيجالهدف  
ü  االعتماداتتحسین التصرف في الثاني: ياإلستراتيجالهدف، 

ü :كتلة األجور.التقدیري لالحجم التحكم في الهدف اإلستراتيجي الثالث 
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  : خارطة برنامج القيادة والمساندة 4رسم بياني عدد 
  
  
ü   
ü   
ü   
ü   
ü   
ü   

  

  

  

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  اإلدارات 
الدیوان والھیاكل الملحقة. -  
-التفقدیة العامة للشؤون اإلداریة والمالیة.                                          -  
التفقدیة العامة للشؤون الدینیة.  -  
إلدارة العامة للمصالح المشتركة.ا -  

 

 مستوى مركزي 

1برنامج فرعي عدد   
 القیادة والمساندة
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القیادة و المساندة

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  القیادة و المساندة لسنة 

9البرنامج

109 1القیادة

692 8الّدعم

9 801  المجموع :
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  : أداء البرنامج -2
  

  ما یلي:  یتمثل إطار أداء البرنامج في
  للبرنامج وتطور مؤشرات األداء:  اإلستراتيجيةاألهداف  -2-1

  التالي:البرنامج على النحو تم ضبط األهداف اإلستراتیجیة لهذا 

ü  من خالل فاعلية برنامج القيادة والمساندة األول: اإلستراتيجيالهدف:  

 وبقیة مصالح مهمة الشؤون الدینیة مركزیا وجهویا  تقدیم الخدمات األساسیة لبرنامج التنمیة الدینیة -
یزانیة بالجودة المطلوبة وفي اآلجال المضبوطة بما یمكّنه من تحقیق أهدافه مع العمل على التحكم في م

  البرنامج.
السعي نحو ضمان فاعلیة أحسن لبرنامج القیادة والمساندة وذلك بحسن توظیف االعتمادات وترشید  -

استهالكها ومزید ربطها باألنشطة المبرمجة الخاصة بها والمتعلقة بالقیادة والتكوین وتوفیر وسائل العمل 
  .للمهمةالعامة  اإلستراتیجیةضمن الضروریة وسائر األنشطة األخرى لتحقیق األهداف المرسومة 

تحدید جملة من األنشطة التي تؤدي إلى تحسین التصرف في الموارد البشریة وبالتالي التحكم في نسق  -
 نمو�ها.

ü الهدف اإلستراتيجي الثاني: تحسين التصرف في االعتمادات 

ة المهمة من خالل ة تنفیذ میزانییعتبر هذا الهدف هدفا إستراتیجیا ویتطلّب تحقیقه مزید إحكام تنفیذ ومتابع  
 العمل على تحسین نسق استهالك االعتمادات المتعلقة باالستثمار والتدخل العمومي.

ü كتلة األجورالحجم التقديري ل الهدف اإلستراتيجي الثالث: التحكم في  

من شح�  الدولةإن هذا الهدف،هدف إستراتیجي تزداد أهمیته خاصة في الوضع الراهن الذي تشكو فیه میزانیة  
لتحكّم في كتلة مع تفاقم في نسبة التداین الخارجي مما یتطلّب ضرورة ا في میزانیتها  في موارد التمویل وعجزا

تالي التحكم من خالل تحدید جملة من األنشطة التي تؤدي إلى تحسین التصرف في الموارد البشریة وبال األجور
 في نسق نمو�ها.
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األهداف 
راتيجيةاالست  

 مؤشرات قيس
 أداء الهدف

 إنجازات الوحدة
2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

:1الهدف   
فاعلیة برنامج 

والمساندة. القیادة  

  :1المؤشّر 
ادة مؤشر فاعلية برنامج القي

 والمساندة
 

% 
 
 
 
 

15,03 10,29 8,25 
 
 
 
 

4,07 
 
 
 
 

6,03 6,13 6,13 

:2الهدف   

 التصرف تحسین
 في االعتمادات

 
 
 
 
 
 
 

  :2المؤشّر 
 نسبة استهالك االعتمادات:

 نسبة استهالك اعتمادات - 
التعهد الخاصة بنفقات 

 االستثمار.
 نسبة استهالك اعتمادات -

الدفع الخاصة بنفقات 
 االستثمار.

 نسبة استهالك اعتمادات -
 نفقات التدخل العمومي.

 
 

% 
 
 
 
 

 
 

 
66 
 

 
22,93 

 
 
 

98,04 
 

 
 

 
84,97 

 
 
 

71,52 
 
 
 

99,63 
 

 
 

579,43(*)

 
 

 70,15 
 
 
 

99,22 
 

 
 
 

86 
 
 
 

72  
 
 
 

99,85 

 
 
 

88 
 
 
 

75 
 
 
 

99,92 
 

 
 
 

90 

 
 

76 
 
 
 

99,94 
 

 
 
 

92 

 
 

87 
 
 
 

99,95 

  :3الهدف 
 الحجمالتحكم في 

 التقدیري لكتلة
 األجور

 
 
 
 
 
 

  :3المؤشّر 
جم الح لتحكم فيانسبة 

كتلة األجور:التقديري ل  
یة ویتمثل في حاصل عمل

یة قسمة كتلة األجور التقدیر
 المهمةالجملیة لكامل 

ع المدرجة في وثیقة المشرو
على كتلة  لألداءالسنوي 

لتي األجور الجملیة الحقیقیة ا
 المهمةتحملتها میزانیة 

 بعنوان السنة.
 
 
 

% 
 
 
 
 
 

101 
 
 
 
 

101 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

99 
 
 
 

 
 
 
 
 

98,50 
 
 
 

 
 
 
 
 

98 
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  :البرنامجأنشطة  -2- 2
  

األهداف 
 اإلستراتيجية 

 
 

 األنشطة  التدخالت دون تأثير مالي  المؤشرات 
 

  :1الهدف 
فاعلیة برنامج 

  القیادة والمساندة.

  :1المؤشّر 
ادة مؤشر فاعلية برنامج القي

 والمساندة
 

موارد البشریة بمختلف المصالح الراجعة حسن توظیف وإعادة توظیف ال -
  قصد الرفع من األداء وبلوغ االستغالل األمثل لهذه الموارد. للمهمةبالنظر 

تعهد األعوان بالتكوین والرسكلة لتمكینهم من تحیین معلوماتهم ومواكبة  -
 رفع مستوى األداء،لالتطورات مهنیا 

 المهمةف المصالح التابعة توفیر المعدات والتجهیزات الضروریة لعمل مختل -
 بما یضمن عدم اإلخالل بالسیر العادي للعمل ویساهم في الرفع من األداء

  وتكافؤ الفرص.  واإلنصاف
وتنسیق عملها للرفع  للمهمةاإلشراف على مختلف المصالح الراجعة بالنظر  -

 من المردودیة وتحقیق النجاعة والفاعلیة،
اإلجراءات االداریة الجاري بها العمل الحرص على حسن تطبیق القوانین و -

  بما یضمن احترام قواعد الحوكمة الرشیدة المتمثلة في النزاهة والشفافیة.

  القیادة -1
  
  
  
  

:2الهدف   

 تحسین التصرف
 في االعتمادات

 
 
 
 
 
 

  :2المؤشّر 
 نسبة استهالك االعتمادات:

 نسبة استهالك اعتمادات - 
التعهد الخاصة بنفقات 

 االستثمار.
 نسبة استهالك اعتمادات -

الدفع الخاصة بنفقات 
 االستثمار.

 نسبة استهالك اعتمادات -
 نفقات التدخل العمومي.

 

المتابعة الدقیقة والمستمرة لنسق استهالك االعتمادات المرسمة بالمیزانیة 
 اإلستراتیجیةالمتعلقة بالتدخل العمومي ونفقات االستثمار في عالقة باألهداف 

  ؤشرات قیس األداء المضبوطة.المرسومة وم
 

  
  
  
  
  
  
  
  الد�عم-2

  :3الهدف 
 الحجمالتحكم في 

 التقدیري لكتلة
 األجور

 
 
 
 
 
  

  :3المؤشّر 
الحجم  لتحكم فيانسبة 

كتلة األجور:التقديري ل  
ویتمثل في حاصل عملیة 

قسمة كتلة األجور التقدیریة 
المدرجة للمهمةالجملیة لكامل 

في وثیقة المشروع السنوي 
على كتلة األجور  داءلأل

الجملیة الحقیقیة التي تحملتها 
  بعنوان السنة. المهمةمیزانیة 

  
  
  

كتلة األجور على المستویین المركزي الحجم التقدیري لالتحكم في تطو�ر 
  : ـوالجهوي ب

متابعة المسار المهني لألعوان وحسن تقدیر الحاجیات لبرمجة المناظرات  -
  ت الداخلیة للترقیة،الخارجیة لالنتداب والمناظرا

التدقیق في ضبط كتلة األجور التقدیریة بعنوان السنة باألخذ بعین االعتبار  -
  ما یلي:

إلى الوزارة وإلحاق  ل* تكلفة األعوان الوافدین الجدد (انتدابات جدیدة، نق  
لدى الوزارة) والمغادرین (تقاعد، نقل إلى وزارات أخرى، الحاق لدى 

 على عدم المباشرة، انقطاع نهائي عن العمل ...)،وزارات أخرى، إحالة 
  .بخطط وظیفیة * كلفة التدرج والترقیة واإلدماج والتكلیف  

  أو المرتقبة، ة* الزیادات في األجور المحتمل
وذلك لغایة ضبط كتلة األجور التقدیریة الجملیة لكامل الوزارة المدرجة في    

الحقا بكتلة األجور الجملیة الحقیقیة ومقارنتها  لألداءوثیقة المشروع السنوي 
  بعنوان السنة. المهمةالتي تحملتها میزانیة 
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  : نفقات البرنامج -3 

 2019سنة  م د   9,750مقابل م د  9,801حدود في  2020لسنة القیادة والمساندة ضبطت نفقات برنامج 
  یلي:وتتوزع كما 

  الوحدة: ألف دينار
 ق.م 2019 التقديرات 

 
إنجازات 

2018 
  مصادر التمويل

 البيان
 2022 2021 2020 

 
 التبويب
 الجديد

 التبويب
 القديم

 نفقات التأجير موارد الدولة 7.231 7.475 7.475 6.697 7.023 7.516

 م ذ م ع  - - - - - -
 

 مجموع القسم 7.231 7.475 7.475 6.697 7.023 7.516

 نفقات التسيير موارد الدولة 2.066 1.645 1.645 1.614 1.693 1.811
 م ذ م ع  - - - - - -

 
 مجموع القسم 2.066 1.645 1.645 1.614 1.693 1.811
236 220 210 180 

   
 
 

 180  
 
 
 

 نفقات التدخالت  موارد الدولة 168

 م ذ م ع  -   - - -
 

 مجموع القسم 168 180 180 210 220 236

1.437 1.342 1.280 450 
 

 نفقات االستثمار موارد الدولة 181 450

 م ذ م ع  -   - - -
 

 مجموع القسم 181 450 450 1.280 1.342 1.438
 

لمجموعا موارد الدولة 9.646 9.750 9.750 9.801 10.278 11.000  
 م ذ م ع  -   - - - 

 مجموع اإلقسام 9.646 9.750 9.750 9.801 10.278 11.000
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

6 697 0001 614 000210 0001 280 0009 801 000 القیادة و المساندة  1

6 697 0001 614 000210 0001 280 0009 801 000 9جمـــلة البرنامج
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  نفقات التأجير:  - 3-1

قابل ـم م د 6,697ي حدود ـف 2020لسنة  القیادة والمساندةضبطت نفقات التأجیر تعهدا ودفعا لبرنامج 
  .2019سنة  د م 7,475

 بوالیات الجمهوریة ضمن نفقات تأجیر  كلفة تأجیر الوعاظ المباشرینویرجع هذا االنخفاض إلى احتساب  

 الدینیة.برنامج التنمیة 

  نفقات التسيير:  - 3-2

مقابل  م د  1,614دود ـحفي  2020لسنة  القیادة والمساندةرنامج ـضبطت نفقات التسییر تعهدا ودفعا لب
  .2019 ةسن م د   1,645

  نفقات التدخالت:  - 3-3

مقابل م د  0,210حدود في  2020لسنة  القیادة والمساندةرنامج الت تعهدا ودفعا لبـضبطت نفقات التدخ
  وستخصص لتنظیم تظاهرات و ندوات علمیة. 2019سنة  م د 0,180

  نفقات االستثمار: - 3-4

 م د 0,450  لمقاب م د   1,280في حدود 2020لسنة  القیادة والمساندةدفعا لبرنامج االستثمار ضبطت نفقات 
  البرامج الفرعیة على النحو التالي:وتتوزع حسب   2019 ةسن

  الوحدة: ألف دينار
 البيان

 
2018إنجازات  2019ق.م   2020تقديرات    النسبة الفارق 

(%) 
 

  :1برنامج فرعي 
  القيادة والمساندة

181  450  1.280  830  184,4 

  المجموع
  

181  450  1.280  830  184,4  

 

  كما یمكن توزیعها كما یلي:    
  الوحدة: ألف دينار

 البيان
 

موارد قروض خارجية  الموارد العامة للميزانية
 موظفة 

 المجموع ح خ

  مشاريع بصدد اإلنجاز
  

440  -  -  440  
  مشاريع جديدة 
  

840  -  -  840  
  المجموع

  
1.280  -  -  1.280  
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ـ:   ـ ـ   وتتعلق المشاریع التي هي بصدد اإلنجاز ب
 دفعا (دراسات). واتعهد دینارألف  150ملیة قدرها جتهیئة مقر الوزارة بكلفة  -

 دفعا).تعهدا وألف دینار  120تهیئة مقر اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتونس ( -

 ألف دینار دفعا). 170ألف دینار تعهدا و 320بناء إدارة جهویة للشؤون الدینیة بباجة ( -

  فهي تخص�:  ةأما المشاریع الجدید
 ألف دینار دفعا). 150ألف دینار تعهدا و 1.270بناء إدارة جهویة للشؤون الدینیة بالمهدیة ( -

 ألف دینار تعهدا ودفعا. 380ت إداریة بكلفة جملیة قدرها ااقتناء سیار -

 ألف دینار تعهدا ودفعا. 70اقتناء تجهیزات مختلفة بكلفة جملیة قدرها  -

  ألف دینار تعهدا ودفعا. 70جملیة قدرها  إعالمیة بكلفةاقتناء معدات  -
 ألف دینار تعهدا ودفعا. 100جملیة قدرها  المیة بكلفةإعاقتناء منظومات  -

  ألف دینار تعهدا ودفعا. 70جملیة قدرها  منظومات بكلفةعقود إیواء منظومات إعالمیة وتحیین  -
  وقد تطو�رت نفقات االستثمار على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما یلي:

  الوحدة: ألف دينار
 البيان

 
 إنجازات 
2018 

2019.م ق 2020تقديرات   االعتماداتتطور    

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

  مشاريع بصدد اإلنجاز
  

 -  150   -  150  590  440  590  290  
  مشاريع جديدة 
  

310  310  1.200  300  1.960  840  760  540  
  المجموع

  
310  460  1.200  450  2.550  1.280  1.350  830  

 



 
 
 
 

  
  

 



41نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندة  البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

3 : القیادة1الوحدة العملیاتیة 

3 : القیادة1النشاط 

3 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
1 مكلف بمأموریة
1 ملحق بالدیوان

3جملة البرنامج الفرعي

3القیادة و المساندةجملة برنامج

3الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

42

توزیع التـرقیـات

القیادة و المساندةالبرنـامج :
القیادة و المساندة  البرنامج الفرعي :

29 : المساندة2الوحدة العملیاتیة 

: الّدعم2النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

29

12السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

43.0 متصرف مستشارمتصرف

13.0 متصرف عاممتصرف رئیس

23.0 متصرفملحق إدارة

23.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

13.0 كاتب راقنراقن

13.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

13.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

10سلك العملة

23.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

23.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

23.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

13.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

13.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

13.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

13.0 9عامل صنف 8عامل صنف 



43 نظـام أمـد

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

13.0 تقني أولتقني

1سلك المهندسین المعماریین لإلدارة

13.0 مهندس معماري عاممهندس معماري رئیس

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

13.0 مستشار صحفي رئیسمستشار صحفي

2سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

13.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

13.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

23.0 مساعد تقنيعون تقني

29جملة البرنامج الفرعي :

29القیادة و المساندةجملة برنامج

29الجملة  العامة العدد الجملي :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

44

2020توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندة  البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

3: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

3: الّدعم2النشاط 

1سلك العملة
51عامل صنف 

2سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
1واعظ أّول فوق الرتبة

1مرشد تطبیق أّول

3جملة البرنامج الفرعي

3القیادة و المساندةجملة برنامج

3الجملة  العامة
العدد الجملي



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

التنمیة الدینیةالبرنـامج :

التصّرف في الشؤون الدینیة على المستوى الجهويالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

40 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

40 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

40 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
40 واعظ أّول فوق الرتبة

27 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بأریانة2الوحدة العملیاتیة 

27 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

27 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
27 واعظ أّول فوق الرتبة

26 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة ببن عروس3الوحدة العملیاتیة 

26 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

26 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
26 واعظ أّول فوق الرتبة

18 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بمنوبة4الوحدة العملیاتیة 

18 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

18 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
18 واعظ أّول فوق الرتبة
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23 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة ببنزرت5الوحدة العملیاتیة 

23 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

23 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
23 واعظ أّول فوق الرتبة

33 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بنابل6الوحدة العملیاتیة 

33 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

33 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
33 واعظ أّول فوق الرتبة

15 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بباجة7الوحدة العملیاتیة 

15 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

15 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
15 واعظ أّول فوق الرتبة

10 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بزغوان8الوحدة العملیاتیة 

10 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

10 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
10 واعظ أّول فوق الرتبة

8 : اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالكاف9الوحدة العملیاتیة 

8 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

8 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
8 واعظ أّول فوق الرتبة

13 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسلیانة :A الوحدة العملیاتیة

13 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

13 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
13 واعظ أّول فوق الرتبة

14 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالقیروان :B الوحدة العملیاتیة
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14 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

14 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
14 واعظ أّول فوق الرتبة

14 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالقصرین :C الوحدة العملیاتیة

14 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

14 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
14 واعظ أّول فوق الرتبة

29 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقفصة :D الوحدة العملیاتیة

29 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

29 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
29 واعظ أّول فوق الرتبة

22 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسیدي بوزید :E الوحدة العملیاتیة

22 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

22 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
22 واعظ أّول فوق الرتبة

29 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بصفاقس :F الوحدة العملیاتیة

29 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

29 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
29 واعظ أّول فوق الرتبة

20 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالمهدیة :G الوحدة العملیاتیة

20 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

20 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
20 واعظ أّول فوق الرتبة

24 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

24 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

24 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
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24 واعظ أّول فوق الرتبة

25 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقابس :I الوحدة العملیاتیة

25 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

25 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
25 واعظ أّول فوق الرتبة

28 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بمدنین :J الوحدة العملیاتیة

28 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

28 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
28 واعظ أّول فوق الرتبة

15 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتطاوین :K الوحدة العملیاتیة

15 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

15 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
15 واعظ أّول فوق الرتبة

16 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتوزر :L الوحدة العملیاتیة

16 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

16 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
16 واعظ أّول فوق الرتبة

15 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بجندوبة :M الوحدة العملیاتیة

15 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

15 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
15 واعظ أّول فوق الرتبة

20 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسوسة :N الوحدة العملیاتیة

20 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

20 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
20 واعظ أّول فوق الرتبة

29 اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقبلي :O الوحدة العملیاتیة
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29 : تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

29 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
29 واعظ أّول فوق الرتبة

513جملة البرنامج الفرعي

513التنمیة الدینیةجملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندة  البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

26 : القیادة1الوحدة العملیاتیة 

26 : القیادة1النشاط 

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
5 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 سلك العسكریین
1 رقیب أول
2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
2 مستشار صحفي
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
8 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
8 واعظ أّول فوق الرتبة
1 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي
1 مراقب عام للطلب العمومي

260 : المساندة2الوحدة العملیاتیة 

260 : الّدعم2النشاط 

115 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
28 متصرف
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5 متصرف مستشار
5 متصرف رئیس
2 متصرف عام
1 متصرف أّول
2 كاتب راقن
18 ملحق إدارة
22 مستكتب إدارة
1 راقن
10 عون إستقبال
21 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس أول
73 سلك العملة
24 1عامل صنف 
26 2عامل صنف 
9 3عامل صنف 
6 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
2 حافظ مكتبات أو توثیق
1 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
1 مهندس معماري رئیس
1 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1 متصّرف مستشار  كتابة محكمة
1 سلك أعوان إدارة الملكیة العقاریة
1 متفقد مركزي  للملكیة العقاریة
49 سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة
49 واعظ أّول فوق الرتبة
8 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصرف عام في الوثائق و األرشیف
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1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 عون تقني
2 تقني أول
1 تقني
1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

286جملة البرنامج الفرعي

286القیادة و المساندةجملة برنامج

799الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب
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توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندة  البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

19 : المساندة2الوحدة العملیاتیة 

19 : الّدعم2النشاط 

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
1 راقن مساعد
1 كاتب تصرف
9 سلك العملة
6 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 

19جملة البرنامج الفرعي

19القیادة و المساندةجملة برنامج

19الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

54نظـام أمـد

التنمیة الدینیة 1  البرنامج :

1 قیادة الشؤون الدینیةالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة مؤسسات عمومیة  2 الوحدة العملیاتیة :

تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج الفكري في مجال العلوم الدینیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

2النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 25الفقرة  : 

المعهد األعلى للشریعــة بتونس  12 المؤسسة : 

4السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف رئیس

1ملحق إدارة

1عون إستقبال

1كاتب تصرف

4سلك العملة

11عامل صنف 

22عامل صنف 

31عامل صنف 

1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

1أستاذ محاضر  التعلیم العالي

2سلك الوعاظ التابعین لوزارة الشؤون الدینیة

2واعظ أّول فوق الرتبة

1سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
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تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج الفكري في مجال العلوم الدینیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

2النشاط :

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

المعهد األعلى للخطابة واإلرشاد الدیني بالقیروان  13 المؤسسة : 

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

3ملحق إدارة

1عون إستقبال

1كاتب تصرف

7سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

6مساعد  التعلیم العالي

1أستاذ التعلیم العالي

1أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي 

1كاتب محكمة

25جملة النشاط :

25جملة الوحدة العملیاتیة :

25جملة البرنامج الفرعي :

25 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة الشؤون الدینیة10

56

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

التنمیة الدینیة 1البرنـامج :

قیادة الشؤون الدینیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة المعالم الدینیة و إدارة الدراسات و التظاهرات و التكوین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة و صیانة و تأثیث المعالم الدینیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 1التهیئات الكبرى للمعالم الدینیة000200 656

000 11جملة النشاط

000 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 000

000 11جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة و المساندة  البرنامج الفرعي : 1

القیادة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

320170بناء اإلدارة الجهویة بباجة000453 603

1320170جملة النشاط
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1320170جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المساندة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الّدعم 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150150تهیئات مختلفة000200 603
120120تهیئة مقر اإلدارة الجهویة بتونس000311 603

2270270جملة النشاط

2270270جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
590440

9590440جمـــلة البرنـامج

590440 1جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

التنمیة الدینیة 1البرنـامج :

قیادة الشؤون الدینیةالبرنامج الفرعي : 1

إدارة المعالم الدینیة و إدارة الدراسات و التظاهرات و التكوین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تهیئة و صیانة و تأثیث المعالم الدینیة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

160 1601 1التهیئات الكبرى للمعالم الدینیة000200 656
6060إستخراج أمثلة طبوغرافیة للمعالم الدینیة001500 656

220 2201 11جملة النشاط

220 2201 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 2201 220

220 2201 11جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة و المساندة  البرنامج الفرعي : 1

المساندة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
الّدعم 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

270150 1بناء إدارة جهویة للشؤون الدینیة بالمهدیة00253ج 603

380380إقتناء وسائل نقل000100 604
7070إقتناء تجهیزات مختلفة000200 604

100100شراء منظومات إعالمیة000300 605
7070إقتناء معدات إعالمیة000400 605

7070عقود إیواء منظومات إعالمیة00100ج 605

960840 21جملة النشاط

960840 21جمـــلة الوحدة العملیاتیة
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1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 960840

960840 91جمـــلة البرنـامج

060 1802 3جملة مشاریع و برامج جدیدة

500 7702 4الجملـة العامـة :



  : مهمة الشؤون الدینیة10المهمة  

2020 السنة المالیة:

60نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  التنمیة الدینیة1البرنـامج 

قیادة الشؤون الدینیة :1البرنامج الفرعي

:  وحدة عملیاتیة مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج الفكري في مجال العلوم الدینیة2النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 12420 000 05

000 20المعهد األعلى للخطابة واإلرشاد الدیني بالقیروان002
000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 20جملة البرنامج الفرعي :

التصّرف في الشؤون الدینیة على المستوى الجهوي :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتونس1الوحدة العملیاتیة 



61 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101386 000 01

000 386األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101794 000 02

000 794المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10134 000 03

000 34المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10135 000 05

000 35منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 000 06

000 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 1016 000 13

000 6المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101242 000 14

000 242المساهمات المحمولة على المشغل000
000 499 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1024 280 000 03

000 280 4المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 280 4جملة النشاط :



62 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1021 050 915 03

915 050 1المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
915 050 1جملة النشاط :

915 829 6جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بأریانة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101254 000 01

000 254األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101534 000 02

000 534المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10123 000 03

000 23المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10123 000 05

000 23منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1014 000 13

000 4المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101163 000 14

000 163المساهمات المحمولة على المشغل000



63 نظـام أمـد

000 001 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1021 580 000 03

000 580 1المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 580 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102360 818 03

818 360المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
818 360جملة النشاط :

818 941 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة ببن عروس3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101245 000 01

000 245األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101514 000 02

000 514المنح الخصوصیة القارة000



64 نظـام أمـد

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10122 000 03

000 22المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10122 000 05

000 22منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1014 000 13

000 4المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101157 000 14

000 157المساهمات المحمولة على المشغل000
000 964جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1022 576 000 03

000 576 2المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 576 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102578 131 03

131 578المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
131 578جملة النشاط :

131 118 4جملة الوحدة العملیاتیة :



65 نظـام أمـد

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بمنوبة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101169 000 01

000 169األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101356 000 02

000 356المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10116 000 03

000 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10116 000 05

000 16منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101109 000 14

000 109المساهمات المحمولة على المشغل000
000 669جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1021 720 000 03

000 720 1المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 720 1جملة النشاط :



66 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102248 759 03

759 248المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
759 248جملة النشاط :

759 637 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة ببنزرت5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101220 000 01

000 220األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101455 000 02

000 455المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10121 000 03

000 21المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10121 000 05

000 21منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101139 000 14

000 139المساهمات المحمولة على المشغل000



67 نظـام أمـد

000 859جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1023 638 000 03

000 638 3المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 638 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102237 162 03

162 237المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
162 237جملة النشاط :

162 734 4جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بنابل6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101310 000 01

000 310األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101653 000 02

000 653المنح الخصوصیة القارة000



68 نظـام أمـد

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10130 000 03

000 30المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10131 000 05

000 31منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1015 000 13

000 5المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101200 000 14

000 200المساهمات المحمولة على المشغل000
000 229 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1024 280 000 03

000 280 4المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 280 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102682 754 03

754 682المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
754 682جملة النشاط :

754 191 6جملة الوحدة العملیاتیة :



69 نظـام أمـد

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بباجة7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101145 000 01

000 145األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101297 000 02

000 297المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10114 000 03

000 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10114 000 05

000 14منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10190 000 14

000 90المساهمات المحمولة على المشغل000
000 562جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1021 850 000 03

000 850 1المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 850 1جملة النشاط :



70 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102151 429 03

429 151المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
429 151جملة النشاط :

429 563 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بزغوان8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10196 000 01

000 96األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101198 000 02

000 198المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 1019 000 03

000 9المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 1019 000 05

000 9منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10160 000 14

000 60المساهمات المحمولة على المشغل000



71 نظـام أمـد

000 374جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1022 024 000 03

000 024 2المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 024 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102239 481 03

481 239المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
481 239جملة النشاط :

481 637 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالكاف9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10178 000 01

000 78األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101158 000 02

000 158المنح الخصوصیة القارة000



72 نظـام أمـد

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 1017 000 03

000 7المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 1017 000 05

000 7منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10148 000 14

000 48المساهمات المحمولة على المشغل000
000 300جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1021 600 000 03

000 600 1المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 600 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102182 558 03

558 182المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
558 182جملة النشاط :

558 082 2جملة الوحدة العملیاتیة :



73 نظـام أمـد

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسلیانة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101125 000 01

000 125األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101257 000 02

000 257المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10112 000 03

000 12المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10112 000 05

000 12منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10178 000 14

000 78المساهمات المحمولة على المشغل000
000 486جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1022 050 000 03

000 050 2المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 050 2جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102189 321 03

321 189المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
321 189جملة النشاط :

321 725 2جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالقیروان :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101133 000 01

000 133األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101277 000 02

000 277المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10113 000 03

000 13المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10113 000 05

000 13منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10184 000 14

000 84المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 522جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1025 920 000 03

000 920 5المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 920 5جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102452 257 03

257 452المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
257 452جملة النشاط :

257 894 6جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالقصرین :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101133 000 01

000 133األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101277 000 02

000 277المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10120 000 03

000 20المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10120 000 05

000 20منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10184 000 14

000 84المساهمات المحمولة على المشغل000
000 537جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1024 328 000 03

000 328 4المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 328 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102296 560 03

560 296المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
560 296جملة النشاط :

560 161 5جملة الوحدة العملیاتیة :
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اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقفصة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101274 000 01

000 274األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101574 000 02

000 574المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10127 000 03

000 27المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10127 000 05

000 27منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1014 000 13

000 4المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101175 000 14

000 175المساهمات المحمولة على المشغل000
000 081 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1024 000 000 03

000 000 4المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 000 4جملة النشاط :



78 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102337 443 03

443 337المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
443 337جملة النشاط :

443 418 5جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسیدي بوزید :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101210 000 01

000 210األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101435 000 02

000 435المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10120 000 03

000 20المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10120 000 05

000 20منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101133 000 14

000 133المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 821جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1024 280 000 03

000 280 4المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 280 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102230 361 03

361 230المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
361 230جملة النشاط :

361 331 5جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بصفاقس :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101276 000 01

000 276األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101574 000 02

000 574المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10125 000 03

000 25المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10125 000 05

000 25منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101175 000 14

000 175المساهمات المحمولة على المشغل000
000 078 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1026 250 000 03

000 250 6المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 250 6جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102601 938 03

938 601المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
938 601جملة النشاط :

938 929 7جملة الوحدة العملیاتیة :
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اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالمهدیة :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101190 000 01

000 190األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101396 000 02

000 396المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10118 000 03

000 18المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10118 000 05

000 18منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101121 000 14

000 121المساهمات المحمولة على المشغل000
000 745جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1024 338 000 03

000 338 4المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 338 4جملة النشاط :



82 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102392 164 03

164 392المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
164 392جملة النشاط :

164 475 5جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101227 000 01

000 227األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101475 000 02

000 475المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10122 000 03

000 22المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10122 000 05

000 22منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101145 000 14

000 145المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 894جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1023 960 000 03

000 960 3المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 960 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102532 272 03

272 532المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
272 532جملة النشاط :

272 386 5جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقابس :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101235 000 01

000 235األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101495 000 02

000 495المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10123 000 03

000 23المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10123 000 05

000 23منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101151 000 14

000 151المساهمات المحمولة على المشغل000
000 930جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1023 440 000 03

000 440 3المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 440 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102239 797 03

797 239المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
797 239جملة النشاط :

797 609 4جملة الوحدة العملیاتیة :
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اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بمدنین :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101263 000 01

000 263األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101554 000 02

000 554المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10126 000 03

000 26المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10126 000 05

000 26منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101169 000 14

000 169المساهمات المحمولة على المشغل000
000 041 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1025 750 000 03

000 750 5المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 750 5جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102358 201 03

201 358المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
201 358جملة النشاط :

201 149 7جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتطاوین :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101143 000 01

000 143األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101295 000 02

000 295المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10114 000 03

000 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10114 000 05

000 14منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10190 000 14

000 90المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 558جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1022 350 000 03

000 350 2المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 350 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102235 079 03

079 235المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
079 235جملة النشاط :

079 143 3جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتوزر :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101150 000 01

000 150األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101316 000 02

000 316المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10114 000 03

000 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10114 000 05

000 14منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10197 000 14

000 97المساهمات المحمولة على المشغل000
000 593جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1022 350 000 03

000 350 2المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 350 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102169 511 03

511 169المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
511 169جملة النشاط :

511 112 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بجندوبة :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101145 000 01

000 145األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101297 000 02

000 297المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10114 000 03

000 14المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10114 000 05

000 14منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10190 000 14

000 90المساهمات المحمولة على المشغل000
000 562جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1022 780 000 03

000 780 2المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 780 2جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102209 762 03

762 209المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
762 209جملة النشاط :

762 551 3جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسوسة :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101188 000 01

000 188األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101396 000 02

000 396المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10118 000 03

000 18المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10118 000 05

000 18منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1012 000 13

000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101121 000 14

000 121المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 743جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1023 592 000 03

000 592 3المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 592 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102470 680 03

680 470المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
680 470جملة النشاط :

680 805 4جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقبلي :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101273 000 01

000 273األجر األساسي والتدرج000
المنح  الخصوصیة  القارة 101574 000 02

000 574المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10127 000 03

000 27المنح المرتبطة بالوظیفة000
منحـة اإلنتـاج 10127 000 05

000 27منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1014 000 13

000 4المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101175 000 14

000 175المساهمات المحمولة على المشغل000
000 080 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 1022 264 000 03

000 264 2المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
000 264 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

المنح  المسندة  لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد 102200 647 03

647 200المنح المسندة لألعوان القائمین بشؤون الجوامع والمساجد001
647 200جملة النشاط :

647 544 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 976 108جملة البرنامج الفرعي :

000 996 108جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة   :1البرنامج الفرعي

: القیادة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة1النشاط 

تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له 100105 000 02

000 105تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001
تأجیر  أعضاء  الدواوین 10070 000 04

000 70تأجیر أعضاء الدواوین001
األجر  األساسي  والتدرج 101215 000 01

000 215األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 101403 000 02

000 403المنح الخصوصیة القارة000
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10152 000 04

000 52المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 10116 000 05

000 16منحـة اإلنتـاج000
المنح    العائلیة 1013 000 13

000 3المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10175 000 14

000 75المساهمات المحمولة على المشغل000
000 939جملة النشاط :

000 939جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الّدعم2النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 420 000 01

000 420 1األجر األساسي والتدرج001
المنح  الخصوصیة  القارة 1012 786 000 02

000 786 2المنح الخصوصیة القارة000
المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101122 000 03

000 122المنحة الوظیفیة001
المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1012 000 04

000 2المنح الخصوصیة المتغیرة000
منحـة اإلنتـاج 101124 000 05

000 124منحـة اإلنتـاج000
منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10148 000 06

000 48منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
المنح    العائلیة 10114 000 13

000 14المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101917 000 14

000 917المساهمات المحمولة على المشغل000
أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10222 000 01

000 15أعوان یشغلون خطط وقتیة000
000 5منحة اإلنتاج غیر المدمجة010
000 2منحة الساعات اإلضافیة012

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102251 000 02

000 251األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
المنح  العائلیة 1022 000 06
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000 2المنح العائلیة000
المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10250 000 07

000 50المساهمات المحمولة على المشغل000
000 758 5جملة النشاط :

000 758 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 697 6جملة البرنامج الفرعي :

000 697 6جملة البرنامج :

000 693 115 جملة الموارد العامة للمیزانیة

115 693 000 الجملة العامـة :



  : مهمة الشؤون الدینیة10المهمة  

2020 السنة المالیة:

97نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  التنمیة الدینیة1البرنـامج 

قیادة الشؤون الدینیة :1البرنامج الفرعي

: إدارة المعالم الدینیة و إدارة الدراسات و التظاهرات و التكوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تهیئة و صیانة و تأثیث المعالم الدینیة1النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202550 000 05

000 300مصاریف الصیانة001
000 250مصاریف التأثیث003

000 550جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج الفكري في مجال العلوم الدینیة2النشاط 

التوثیق 20135 000 15

000 35الوثائق المكتوبة001
000 35جملة النشاط :

000 585جملة الوحدة العملیاتیة :
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:  وحدة عملیاتیة مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج الفكري في مجال العلوم الدینیة2النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 224270 000 05

000 170المعهد األعلى للشریعــة بتونس001
000 100المعهد األعلى للخطابة واإلرشاد الدیني بالقیروان002

000 270جملة النشاط :

000 270جملة الوحدة العملیاتیة :

000 855جملة البرنامج الفرعي :

التصّرف في الشؤون الدینیة على المستوى الجهوي :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنظیم الشعائر الدینیة4النشاط 

إرجاع مصاریف التنقل 20135 000 24

000 15المنحة الیومیة للتنقل001
000 15المنحة الكیلومتریة للتنقل002
000 5إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

000 35جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

مصاریف المهمات 20116 000 22

000 16مصاریف المهمات000
000 16جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 651جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بأریانة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202618 000 05

000 618مصاریف التسییر002
000 618جملة النشاط :

000 618جملة الوحدة العملیاتیة :
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: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة ببن عروس3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202620 000 05

000 620مصاریف التسییر002
000 620جملة النشاط :

000 620جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بمنوبة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة ببنزرت5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 



101 نظـام أمـد

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بنابل6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202620 000 05

000 620مصاریف التسییر002
000 620جملة النشاط :

000 620جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بباجة7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :
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000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بزغوان8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالكاف9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسلیانة :A الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالقیروان :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202750 000 05

000 750مصاریف التسییر002
000 750جملة النشاط :

000 750جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالقصرین :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
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000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقفصة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسیدي بوزید :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :
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اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بصفاقس :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202750 000 05

000 750مصاریف التسییر002
000 750جملة النشاط :

000 750جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالمهدیة :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 
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صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقابس :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بمدنین :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202750 000 05

000 750مصاریف التسییر002
000 750جملة النشاط :
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000 750جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتطاوین :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتوزر :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بجندوبة :M الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بسوسة :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202620 000 05

000 620مصاریف التسییر002
000 620جملة النشاط :

000 620جملة الوحدة العملیاتیة :

اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بقبلي :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

صیانة وتهیئة المساجد والجوامع وتأثیثها 202600 000 05

000 600مصاریف التسییر002
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000 600جملة النشاط :

000 600جملة الوحدة العملیاتیة :

000 979 14جملة البرنامج الفرعي :

000 834 15جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة   :1البرنامج الفرعي

: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الّدعم2النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 201560 000 01

000 560األكریة واألداءات البلدیة000
إستهالك الماء 20117 000 02

000 17استهالك الماء000
إستهالك الكهرباء والغاز 20150 000 03

000 50استهالك الكهرباء والغاز000
اإلتصاالت 201110 000 04

000 50االتصاالت الهاتفیة001
000 60تراسل المعطیات002

إقتناء األثاث 20150 000 05

000 50تأثیث اإلدارة001
الوقود 201220 000 06

000 85شراء الوقود لوسائل النقل001
000 135حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2017 000 07

800 6المراسالت اإلداریة001
200مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 2013 000 08

000 2معدات التصرف اإلداري001
000 1معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة002
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مصاریف التأمین 2018 600 09

000 8تأمین وسائل النقل001
600تأمین األشخاص002

التعهد والصیانة 20199 500 10

500 19اإلعتناء بالبنایات001
000 65تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 15تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 20111 000 11

000 11النفقات المباشرة للتنظیف001
لوازم المكاتب 20162 000 13

000 62لوازم المكاتب000
المطبوعات 2012 000 14

000 2المطبوعات الرسمیة001
الصحف والمجالت 20116 000 16

000 16الصحف والمجالت000
إشتراكات بوكاالت اإلعالم 2017 000 17

000 7إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
تعلیق ونشر اإلعالنات 2012 000 18

000 2نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
مصاریف  اإلعالمیة 20132 000 19

000 30شراء اللوازم والمعدات001
000 2نفقات الصیانة003

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة 201253 000 20

000 5نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 243نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
500نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
000 4نفقات استغالل منظومة أمان004
500استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 20110 000 21
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000 10مصاریف اإلستقباالت001
مصاریف المهمات 20113 400 22

400 13مصاریف المهمات000
إكساء األعوان 20127 000 23

000 27إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
مصاریف نقل األشخاص 20123 000 25

000 3مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
000 20مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

تكوین ورسكلة األعوان 20113 000 28

000 5ملتقیات للتكوین001
000 3التكوین المستمر003
000 5التكوین في اإلعالمیة004

نفقات طبیة لفائدة األعوان 201900 30

500نفقات التداوي001
400شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2013 000 31

000 3تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
اللجان الطبیة 2012 000 37

000 2اللجان الطبیة000
مصاریف النزاعات والتعویضات 201500 38

500دفع الخطایا والتعویضات002
معالیم التسجیل 2012 000 39

000 2معالیم التسجیل000
معالیم الجوالن و العبور 2017 000 40

000 6معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2012 100 47

000 1نقل األثاث والمعدات001
100 1خدمات مختلفة099
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000 614 1جملة النشاط :

000 614 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 614 1جملة البرنامج الفرعي :

000 614 1جملة البرنامج :

000 448 17 جملة الموارد العامة للمیزانیة

17 448 000 الجملة العامـة :



  : مهمة الشؤون الدینیة10المهمة  

2020 السنة المالیة:

114نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  التنمیة الدینیة1البرنـامج 

قیادة الشؤون الدینیة :1البرنامج الفرعي

: إدارة المعالم الدینیة و إدارة الدراسات و التظاهرات و التكوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج الفكري في مجال العلوم الدینیة2النشاط 

تنظیم تظاهرات وندوات علمیة 30450 000 04

000 50تنظیم تظاهرات وندوات علمیة000
000 50جملة النشاط :

000 50جملة الوحدة العملیاتیة :

:  وحدة عملیاتیة مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اإلطارات الدینیة ونشر اإلنتاج الفكري في مجال العلوم الدینیة2النشاط 

مؤسسات التعلیم العالي 32420 000 05

000 20المعهد األعلى للخطابة واإلرشاد الدیني بالقیروان002



115 نظـام أمـد

000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 70جملة البرنامج الفرعي :

التصّرف في الشؤون الدینیة على المستوى الجهوي :2البرنامج الفرعي

: اإلدارة الجهویة للشؤون الدینیة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التوعیة الدینیة و اإلرشاد الدیني5النشاط 

الحج إلى البقاع المقدسة 302680 000 09

000 228مصاریف النقل001
000 274مصاریف اإلقامة002
000 178مصاریف أخرى099

000 680جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحفیظ وتفسیر و تالوة القرآن الكریم6النشاط 

جوائز و مكافآت 305160 000 40

000 160جوائز رئاسیة001
000 160جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نفقات مختلفة7النشاط 

منح جرایات عمریة مختلفة 30012 280 000 05

000 280 12إعانات لفائدة األعوان القائمین بشؤون الجوامع و المساجد العاجز003
التكالیف  الناجمة عن التشریعات حول حوادث الشغل 3003 000 07

000 3التكالیف الناجمة عن التشریعات حول حوادث الشغل000
000 283 12جملة النشاط :

000 123 13جملة الوحدة العملیاتیة :

000 123 13جملة البرنامج الفرعي :

000 193 13جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة   :1البرنامج الفرعي

: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الّدعم2النشاط 

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة 302180 000 08

000 180ودادیات األعوان001
تظاهرات ثقافیة و مهرجانات 30515 000 06

000 15تنظیم المهرجانات والتظاهرات الثقافیة002
منح لفائدة اللجان والجمعیات والفرق الثقافیة 30515 000 07

000 15منح لفائدة الجمعیات والمراكز الثقافیة002
000 210جملة النشاط :

000 210جملة الوحدة العملیاتیة :

000 210جملة البرنامج الفرعي :

000 210جملة البرنامج :

000 403 13 جملة الموارد العامة للمیزانیة

13 403 000 الجملة العامـة :
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