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  التقدیم العام : لالمحور األوّ 
      

 : الشؤون االجتماعیة ةمھمّ إستراتیجیة  -1
المجال  في الوطنیة ةسیاسال وتطویر االجتماعیة في دعمتتمثل إستراتیجیة مھّمة الشؤون 

 المناخ رهیوفّ  لما األساسیة وذلك اإلستراتیجیة المحاور من جملة خالل من االجتماعي

 : ل ھذه المحاور فيواالستثمار وتتمثّ  االقتصادیة للسیاسة دفعن م المتوازن االجتماعي
  :من خالل  الالئق العمل و تدعیم ظروف الشغلیة العالقة تطویر) 1

ü  تطویر منظومة تشریع الشغل والنھوض بالحوار االجتماعي من خالل العمل على تحیین

مدونة تشریع الشغل طبقا لمختلف التنقیحات الواردة في إطار مراجعة اإلتفاقیات اإلطاریة 

داخل  االجتماعيالمشتركة باإلضافة إلى العمل على مزید تفعیل وتعمیم ھیاكل الحوار 

 سة و تركیز المجلس الوطني للحوار االجتماعي ،مؤسّ ال

ü ، العمل على تحسین سیاسة األجور وتدعیم المقدرة الشرائیة للعمال 

ü  ّسات من خالل التأكید على أھمیة تفعیل العقد تحسین مناخ العمل واإلحاطة بالعمال والمؤس

 في االحتجاج السلمي، اإلجتماعي والدعوة للتوعیة بثقافة العمل والمبادرة مع ضمان الحقّ 

ü   تحسین ظروف العمل وتعزیز الوقایة من المخاطر المھنیة من خالل مزید تعمیم خدمات

ة في الجھات ذات الكثافة على مستوى المؤسسات الشغل والسالمة المھنیة خاصّ  طبّ 

 .ة في القطاعات ذات األولویة كحضائر البناء واألشغال العامةالصناعیة واالقتصادیة خاصّ 

وذلك من  الحوكمة الرشیدة للصنادیق االجتماعیةالتغطیة االجتماعیة و أنظمةمراجعة ) 2
   : خالل

ü  العمل على مراجعة أنظمة الضمان االجتماعي تحت إشراف لجنة قیادة تضم مختلف

 ،ةلاألطراف اإلجتماعیة المتدخّ 

ü  المحافظة على مستوى السعي للحفاظ على التوازنات المالیة ألنظمة الضمان اإلجتماعي مع

 .المنافع المسداة

ü آجال  تحسین خدمات الصنادیق اإلجتماعیة واالرتقاء بجودتھا من خالل العمل على تقلیص

تدعیم و...) صرف الجرایات ، استرجاع مصاریف التداوي (إسداء مختلف ھذه الخدمات 

 .ن االجتماعیینف باإلضافة إلى السعي لتقریب ھذه الخدمات من المضمونیالمركزیة التصرّ 
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   : من خالل النھوض بالفئات الضعیفة والھشة ودعم البرامج الضروریة إلدماجھا) 3

ü  ّة دعم سیاسة التحویالت االجتماعیة ومزید إحكام توزیعھا وتوجیھھا نحو الفئات المستحق

اإلقتصادیة ة في الدورة والعمل على تدعیم وبلورة وتنفیذ برامج إلدماج الفئات الضعیفة والھشّ 

 والنھوض بأوضاعھا المادیة والمعیشیة واإلحاطة بالعائالت المعوزة ومحدودة الدخل،

ü لتھیئة الوطنیة ةالخطّ  إنجاز ومواصلة الخصوصیة االحتیاجات ذوي باألشخاص النھوض 

 الھیاكل شبكة وتوسیع تھیئة خالل من بھم اإلحاطة ومزید لفائدتھم والرقمي المادي المحیط

 ،إدماجھم من خالل بعث موارد الرزقالمجال و العمل على  في لةالمتدخّ  والجمعیات

ü الطفولة رعایة ببرامج النھوض إلى الرامیة الجھود وتكثیف االجتماعي الدفاع آلیات تطویر 

 منظومةر وتطوی المدرسي االجتماعي العمل برنامج ودعم العائلي للسند والفاقدة الجانحة

  للسند، الفاقدین باألطفال دالتعھّ 

ü مراجعتھامج تعلیم الكبار وتطویر أنشطتھ وتحسین مردودیة برنا.  

  :عبر  الھجرةسة سیا وتدعیم بالخارج بالتونسیین اإلحاطة) 4
ü  وطنیة للھجرة والتونسیین بالخارج من خالل إرساء إستراتیجیة:  

 ف في الھجرة،تعزیز الحوكمة الرشیدة في مجال التصرّ  •

 التونسیین بالخارج وتعزیز روابطھم بالوطن،ضمان حقوق ومصالح  •

ي والوطني تعزیز مساھمة الھجرة في التنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة على الصعید المحلّ  •

 واإلقلیمي،

 مة،مة للتونسیین والوقایة من الھجرة غیر المنظّ النھوض بالھجرة المنظّ  •

 ،حمایة حقوق المھاجرین األجانب وطالبي اللجوء •

 .اھرة الھجرة الوافدةاالھتمام بظ  •

  :  المساواة بین الجنسینتركیز مقاربة ) 5
ü  في مرحلة أولى اختیار برنامج النھوض  سیتمّ  المساواة بین الجنسینفي إطار إرساء مقاربة

 ناستراتیجییرین مؤشّ اعتماد ھدف واالجتماعي للبدء في تركیز ھذه المقاربة من خالل 

میم التجربة على بقیة في انتظار تع النساء األمیاتة وھي یستھدفان فئة اجتماعیة مھمّ 

 .أنشطةرات ومؤشّ وفق أھداف و المھّمةجمیع برامج  ر یشملد تصوّ عداإالبرامج و
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  : ةلمھمّ تقدیم برامج ا -2
لى برنامج برامج فنیة إضافة إ 4(خمس برامج  2020الشؤون االجتماعیة لسنة ة ن مھمّ تتضمّ 

را لقیس مؤشّ  12أھداف و 10نشاطا و 25و نامج فرعيبر 53 إلىع تتفرّ ) القیادة والمساندة

باإلضافة إلى الجمعیات العاملة في المجال  فاعلین عمومیین 6آدائھا ویساھم في تحقیقھا 

  ...)، جمعیات رعایة المعوقینحاد التونسي للتضامن االجتماعياالتّ (االجتماعي 

  : على النحو التالي ع البرامج والبرامج الفرعیةتتوزّ 
  

  هیكلة المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعیة:  1رسم بیاني عدد 

  
  
  

48عدد البرامج الفرعیة على المستوى الجھوي 

عدد البرامج الفرعیة على 
5المستوى المركزي  

5البرامج 

الشؤون االجتماعیةالمھمة

الشغل والعالقات 
1المھنیة 

تفقد الشغل والصحة 
والسالمة المھنیة

االجتماعيالضمان 
2

االشراف في مجال الضمان االجتماعي 
ومتابعة صنادیق الضمان االجتماعي

النھوض 
3االجتماعي 

النھوض االجتماعي جھوي  
ف.ب 24

النھوض االجتماعي 
)مركزي(

الھجرة والتونسیین  
4بالخارج  

العالقة مع التونسیین 
بالخارج

القیادة والمساندة 
9

 24 الالمحوريالدعم  
ف.ب

القیادة 
والمساندة
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  إطار األداء وأنشطة البرامجحـول جدول 
                   

  عدد مؤشرات قیس األداء  اإلستراتیجیة عدد األهداف  عدد األنشطة  البرامج

المهنیةالشغل و العالقات برنامج   5  1  1  

الضمان االجتماعي برنامج  4  3  4  

النهوض االجتماعيبرنامج   8  2  3  

  2  3 برنامج الهجرة والتونسیین بالخارج
  
2  

  2  2  5 برنامج القیادة والمساندة

  12  10  25  =  المجموع
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 )2022-2020(ط المدى النفقات متوسّ  إطار -3
 ط حسب البرامج ومصادر التمویلة على المدى المتوسّ المهمّ برمجة نفقات  3-1

 
                                                                                                     ألف دینار : الوحدة                                                                                                                                           

  
  
  
  
  

  مصادر  البیان
  التمویل

  إنجازات
2016  

  إنجازات
2017  

  إنجازات
2018  

  ق م
2019  

  التقدیرات

2020  2021  2022  

الشغل 
والعالقات 
  المهنیة
  

 25.618,800 23.937,600 22.826,075 21.284,040 19.499,146 418,349 .18 17.358,129 موارد الدولة

 2.000,000 2.000,000  2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 م ذ م ع

مجموع 
 27.618,800 25.937,600  24.826,075  23.284,040  146 ,21.499 20.418,349 19.358,129 البرنامج

الضمان 
  االجتماعي

  

 686.195,600 641.164,000 611.391,965 481.474,957 964.560,882 583 ,506 .769 436.850,447 موارد الدولة

    -  - - - - م ذ م ع
مجموع 
 686.195,600 641.164,000  611.391,965 481.474,957 964.560,882 583, 506 .769 436.850,447 البرنامج

 1017.124,300 950.375,400 906.245,372 866.839,278 674.416,872 634.152,703 617.845,706 موارد الدولة  النهوض

 1.124,000 1.124,000 1.124,000 177,000 177,000 177,000 14,000 م ذ م ع  االجتماعي

مجموع   
 1018.301,300 951.552,400 907.369,372 867.016,278 674.593,872 634.329,703 617.859,706 البرنامج

الهجرة 
والتونسیین 

  بالخارج
 30.832,300 28.809,000 27.471,100 20.880,970 19.247,977 19.194,131 18.427,489 موارد الدولة

 - - - - -  500,000 م ذ م ع  

  
مجموع 
 30.832,300 28.809.000 27.471,100 20.880,970 977 ,19.247 19.194,131 18.927,489 البرنامج

  برنامج
القیادة 
  والمساندة

 70.887,000 66.235,000 63.159,488 49.287,755 43.573,564 897,001 .41 41.455,958 موارد الدولة

 68,000 68,000  28,000  68,000 68,000  68,000 م ذ م ع

مجموع 
 البرنامج

 
41.523,958 41. 897 ,001 43.641,564 49.355,755  63.187,488  66.303,000 70.955,000 

  المجموع

 1830.658,000 1710.521,000 1631.094,000 1439.767,000 1721.298,441 1483.168,767 1131.937,729 موارد الدولة

 3.192,000 3.192,000  3.152,000  2.245,000 2.245,000 2.177,000 2.582,000 م ذ م ع

 1833.850,000 1713.713,000  1634.246,000  1442.012,000 1723.543,441 1485.345,767 1134.519,729 مجموع البرامج
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  ط حسب األقسام ومصادر التمویلة على المدى المتوسّ برمجة نفقات المهمّ  3-2
  
  ألف دینار : الوحدة                           

مصادر  البیان
 التمویل

  إنجازات
2016  

  إنجازات
2017  

  إنجازات
2018 

  التقدیرات 2019 مق 

  2022  2021  2020  التبویب الجدید  التبویب القدیم

نفقات 
  التأجیر

موارد 
 230.789,000 215.643,000 205.630,000  181.764,000  181.764,000 164.741,013 159.028,707 148.406,396 الدولة

 1.640,000 1.640,000 1.640,000 1.640,000 1.640,000 1.640,000 1.640,000 1.610,000 م ذ م ع
مجموع 
 232.429,000 217.283,000 207.270,000  183.404,000  183.404,000 166.381,013 160.668,707 150.016,396 القسم

نفقات 
 التسییر

موارد 
 21.057,000 19.675,000 18.761,000  14.000,000  14.000,000 12.897,149 12.793,000 14.470,456 الدولة

 1.462,000 1.462,000 1.422,000 515,000 515,000 515,000 515,000 548,300 م ذ م ع

  
مجموع 
 15.018,756 القسم

 
13.308,000 

 
13.412,149 14.515,000  14.515,000  20.183,000 21.097,000 

 
 

22.479,000 
 
 

نفقات 
  التدخالت

موارد 
 1563.340,000 1460.745,000 1392.916,000  1231.703,000  1192.003,000 1523.645,909 1292.114,811 949.122,995 الدولة

 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 34,090 م ذ م ع  

 
مجموع 
 1563.430,000 1550.745,000 1393.006,000  1231.793,000  1192.093,000 1523.735,909 1292.204,811 949.157,085 القسم

نفقات 
  اإلستثمار

موارد 
 15.472,000 14.458,000 13.787,000  12.300,000  12.300,000 8.388,484 9.361,195 11.047,960 الدولة

           م ذ م ع  

  
مجموع 
 15.472,000 14.458,000 13.787,000  12.300,000  12.300,000 8.388,484 9.361,195 11.047,960 القسم

نفقات 
العملیات 
  المالیة

 موارد
   الدولة

         

           م ذ م ع  

  
مجموع 
           القسم

بقیة 
  النفقات

موارد 
       39.700.000 11.625,886 9.871,054 8.924,012 الدولة

           م ذ م ع

مجموع 
 القسم

 
8.924,012 

 
9.871,054 11.625,886 39.700.000       

  المجموع

موارد 
 1830.658,000 1710.521,000 1631.094,000  1439.767,000  1439.767,000  1721.298,441 1483.168,767 1131.937,729 الدولة

 3.192,000 3.192,000 3.152,000 2.245,000 2.245,000 2.245,000 2177,000 2.582,000 م ذ م ع

مجموع 
 1833.850,000 1713.713,000 1634.246,000  1442.012,000  1442.012,000 1723.543,441 1485.345,767 1134.519,729 األقسام
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   2020ة لسنة المهمّ  نفقاتتوزیع  -4

  :توزیع نفقات المھّمة حسب األقسام  4-1
  د .أ:  بحساب                                                                                                                                             

 التطّور  2020تقدیرات   2019ق م   

  %  المبلغ  الجدید  التبویب الجدید  التبویب القدیم

  13,1  866 23  630,000 205  764,000 181  764,000 181  نفقات التأجیر * 
  34,0  761 4  761,000 18  000,000 14  000,000 14  نفقات التسییر* 
  13,1  213 161  916,000 392 1  703,000 231 1(2)  003,000 192 1  نفقات التدخالت* 
  12,1  487 1  787,000 13  300,000 12  300,000 12  نفقات اإلستثمار * 
  _  _  _  _  _  العملیات المالیة* 
  _  _  _  _ 700,000 39(1)  بقیة النفقات* 

  13,3  327 191  094,000 631 1  767,000 439 1  767,000 439 1  الجملة على موارد الدولة
  40,4   907  152,000 3  245,000 2  245,000 2  الموارد الذاتیة للمؤسسات* 

  13,3  234 192  246,000 634 1  012,000 442 1  012,000 442 1  الجملة العاّمة
  
 :  یلي كماعة د موزّ .أ 700 39:  بقیة النفقات حسب التبویب القدیم )1( 

ّ : د     .أ 000 7*   "الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي" ص في الخزینةالحساب الخا

   التمویل العمومي:   د .أ 700 32* 

ü 32 000 د تكفّل الدولة بمساھمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي.أ 

ü 700 وتجھیزات مختلفة لفائدتھد اقتناء مقّر الدیوان التونسي للھجرة وتھییئات .أ. 

ونفقات التمویل ) د.أ 7000(تّم إدراج نفقات الحساب الخاّص في الخزینة حسب التبویب الجدید،  )2(

  .ضمن نفقات التدّخالت) د.أ 32700(العمومي سابقا 

 د.أ 500 48 ما قدره 2020النفقات ذات الصبغة التنمویة تبلغ بعنوان سنة  تجدر اإلشارة إلى أنّ و 
  : كما یلي ع حسب التبویب الجدیدتوزّ  2019سنة  د.أ 000 45مقابل 

 د .أ:  بحساب                                                                                                                                                

 %  ر التطوّ   2020تقدیرات   2019ق م   

  6,2  013 2  713 34 700 32  نفقات التدخالت 
  12,1  487 1  787 13  300 12  نفقات االستثمار

  _  _  _  _  نفقات العملیات المالیة 
  7,8  500 3  500 48  000 45  الجملة

  
  

 : توزیع نفقات المهّمة حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل 4-2
  



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2020 السنة المالیة:

8
 

  : مهمة الشؤون اإلجتماعیة25المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2020تتوزع اعتمادات مهمة الشؤون اإلجتماعیة 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

  : الشغل و العالقات1البرنامج  
المهنیة

20 287 610

1 640 000

1 538 465

300 00060 000

250 000750 000

20 287 6101 538 465250 000750 00022 826 075

22 826 075

2 000 000

750 000 000 610310 927 21مجموع البرنامج 1 838 46524 826 075
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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

 : الضمان اإلجتماعي2البرنامج  

791 96528 000610 522 00050 000

791 96528 000610 522 00050 000611 391 965

611 391 965

50 000 000 522 965610 791مجموع البرنامج 28 000611 391 965

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : النهوض3البرنامج  
اإلجتماعي

116 123 8788 187 494

1 122 0002 000

7 000 000

768 897 0006 037 000

116 123 8788 187 494775 897 0006 037 000906 245 372

899 245 372

7 000 000

1 124 000

6 037 000 000 899 878775 123 116مجموع البرنامج 9 309 494907 369 372
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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

  : الهجرة و4البرنامج  
التونسیین بالخارج

22 470 1003 191 0001 810 000

22 470 1003 191 0001 810 00027 471 100

27 471 100

000 810 1001 470 22مجموع البرنامج 3 191 00027 471 100

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

45 956 4475 816 041

28 000

4 437 0006 950 000

45 956 4475 816 0414 437 0006 950 00063 159 488

63 159 488

28 000

6 950 000 000 465 4474 956 45مجموع البرنامج 5 816 04163 187 488
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

13 787 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

205 630 000

1 640 000

18 761 000

1 422 00090 000

7 000 000

1 385 916 00013 787 000

205 630 00018 761 0001 392 916 00013 787 0001 631 094 000

1 624 094 000

7 000 000

3 152 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

207 270 00020 183 0001 393 006 0001 634 246 000
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ة المحاسبة خاضعة لمجلّ السات الخاضعة وغیر توزیع إعتمادات المؤسّ   -5
 : العمومیة

  :كما یلي  2020في ما یتعلّق بالمؤّسسات التابعة للمھّمة یمكن توزیع تقدیرات نفقاتھا لسنة 
  

 الدینار بحساب                                                                                                                                            
نفقات محمولة   المؤّسسات  البرامج

على میزانیة 
  الدولة

نفقات محمولة 
موارد العلى 

  الذاتیة

  الجملة

 
 

  الشغل والعالقات المهنیة

   
1 100 000 

  

 
2 000 000  

 
3 100 000  

  000 100 3  000 000 2  000 100 1  مؤّسسات خاضعة لمجّلة المحاسبة العمومیة
  000 100 3  000 000 2  000 100 1  مؤّسسات العمل االجتماعي

 
 

  النهوض االجتماعي

   
9 467 000 

 

 
1 124 000  

 
10 591 000  

  000 242 8 000 175  000 067 8  مؤّسسات خاضعة لمجّلة المحاسبة العمومیة
  000 242 8  000 175  000 067 8  مؤّسسات العمل االجتماعي

  000 349 2  000 949  000 400 1  لمجّلة المحاسبة العمومیةمؤّسسات غیر خاضعة 
  000 349 2  000 949  000 400 1  مؤّسسات البحث

 
 

  الهجرة والتونسیین بالخارج

   
25 390 000 

  

   
25 390 000  

  000 200 1    000 200 1  مؤّسسات خاضعة لمجّلة المحاسبة العمومیة
  000 200 1    000 200 1  مؤّسسات العمل االجتماعي

  000 190 24    000 190 24  مؤّسسات غیر خاضعة لمجّلة المحاسبة العمومیة
  000 190 24    000 190 24  عمل االجتماعيمؤّسسات ال

 
 

  القیادة والمساندة

   
1 627 000 

  

 
28 000 

  

 
1 655 000  

  000 655 1  000 28  000 627 1  مؤّسسات خاضعة لمجّلة المحاسبة العمومیة
  000 982  000 20  000 962  مؤّسسات التعلیم العالي

  000 673  000 8  000 665  مؤّسسات العمل االجتماعي
  

  الجملة العاّمة
 

37 584 000  
 

3 152 000  
 

40 736 000 
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  أعوان المھّمة  -6
  :التاليالنحو على  2020یتوّزع أعوان مھّمة الشؤون االجتماعیة المرّخص فیھم إلى موفّى سنة 

  

 اإلداراتأعوان  البرنامج
 المركزیة والجهویة

أعوان المؤسسات 
  العمومیة الخاضعة

 لمجلة المحاسبة العمومیة
  1المجموع 

أعوان المؤسسات العمومیة 
غیر الخاضعة لمجلة 

  المحاسبة العمومیة
 2المجموع 

الشغل والعالقات  -
 845  845 78 767  المهنیة

 22 الضمان االجتماعي -
 

22  22 

 5773 76 5697 1796 3901  النهوض االجتماعي -

الهجرة والتونسیین  -
 329  (1) 286 43 11 32  بالخارج

برنامج القیادة  -
 والمساندة

1613 218 (2)1831  1831 

  8800 362 8438 2103 6335  المجموع الجزئي

 328 4 324 إلحاقفي حالة  -
 

328  

 9128 362 8766 2107 6659 المجموع العام

  الملحقین االجتماعیین وأعوان محلیین  :عاملین بالخارج  75منهم  )1(
  16: الدیوان  باعتبار أعضاء )2(
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 2020ة لسنة المھمّ  لنفقاتالتحلیل اإلجمالي  -7
    باعتبار الموارد الذاتیة للمؤّسسات 2020تقّدر میزانیة مھّمة الشؤون االجتماعیة لسنة   

  .%13,3أّي بنسبة زیادة تقّدر بــ  2019سنة  د.أ 012 442 1مقابل  د.أ 246 634 1بــ 

  نفقات التأجیر  7-1
باعتبار الموارد  2020لشؤون االجتماعیة لسنة العمومي لمھّمة التأجیر ا حّددت نفقات

أّي بنسبة زیادة  2019سنة   د.أ 404 183  مقابل د.أ 270 207بـــ   تعّھدا ودفعا الذاتیة للمؤّسسات

  .%13,0تقّدر بــ  

إلى تعدیل مستوى األجور إثر الزیادات األخیرة باإلضافة إلى تعدیل  أساسا تعزى ھذه الزیادة

املة في والتي خّصصت لتدعیم المؤّسسات الع 2019االنعكاس المالي لالنتدابات االستثنائیة لسنة 

االحتیاجات الخصوصیة باإلضافة إلى تغطیة أجور األعوان الفئات ذات واإلحاطة ب مجال الرعایة

العاملین بمركز بسمة بعد إلحاقھ بوزارة الشؤون االجتماعیة زیادة عن تغطیة االنعكاس المالي 

  .دیوان التونسیین بالخارجتأجیر األعوان العاملین بالخارج بسعر الصرف بالنسبة لتعدیل ل

  نفقات التسییر  7-2   
باعتبار الموارد الذاتیة  2020قّدرت نفقات التسییر لمھّمة الشؤون االجتماعیة لسنة   

       أّي بنسبة زیادة تقّدر 2019سنة  د.أ 515 14مقابل د .أ 183 20للمؤّسسات تعّھدا ودفعا بــ 

 .%39بـــ 

إلى تعدیل مستوى األسعار إضافة إلى التكفّل بنفقات تسییر إحداثات  أساسا تعزى ھذه الزیادة

 والحوار االجتماعي، إحداث المركز للتونسیین المقیمین بالخارج ینالوطنی ینإحداث المجلس( جدیدة

الدفاع واإلدماج االجتماعي بالمنستیر والمرّكب االجتماعي والتربوي ومركز  لتعلیم الكبارالوطني 

، المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثیق والتكوین حول صابین بطیف التوّحدلألطفال الم

   "...).بسمة"اإلعاقة 

  التنفقات التدخّ   7-3
باعتبار الموارد الذاتیة  2020لمھّمة الشؤون االجتماعیة لسنة  التدّخلقّدرت نفقات 

بنسبة زیادة أّي  2019سنة  د.أ 793 231 1مقابل د .أ 006 393 1 للمؤّسسات تعّھدا ودفعا بــ

  .%13,1بـــ  تقّدر
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 ھذه الزیادة أساسا إلى الترفیع في مساھمة الدولة في تنویع مصادر تمویل الصنادیق 

لتحّمل االنعكاس المالي لتفعیل القرارات ذات الصبغة د إضافة .م 150االجتماعیة بمبلغ قدره 

ناء العائالت المعوزة، إحداث خّط النقل البّري المجاني ألب( 2019االجتماعیة المعلن عنھا خالل سنة 

وتدعیم جمعیات رعایة تمویل مشاریع للفئات ذات االحتیاجات الخصوصیة والفئات الھّشة 

 ). المعوقین

  االستثمارنفقات   7-4  
    دفعا د.أ 787 13و  تعّھداد .أ 817 37ما قدره  غ االعتمادات المخّصصة لالستثمارتبل

  :، وتتوّزع بین 2020 سنة

تبلغ االعتمادات المخّصصة للمشاریع والبرامج المتواصلة ما قدره  :بصدد اإلنجاز وبرامج مشاریع 

  .دفعا د.أ 8515و  تعّھدا د.أ 950

  :وتھّم أساسا المشاریع التالیة 
  د.م 1,065:   إحداث مركز جدید إلیواء األشخاص ذوي اإلعاقة الذھنیة فاقدي السند في قابس

  د.م 0,4:    "السند"توسیع المركز االجتماعي والتربوي 
  د.م 0,8:    توسیع مقّر اإلدارة الجھویة بمدنین

  د.م 0,5:    توسیع مقّر اإلدارة الجھویة بصفاقس                    
  د.م 0,2:    تھیئة المعھد الوطني لرعایة الطفولة                     
  د.م 0,3:    بناء قسم تفقدیة الشغل بسلیانة                             
  د.م 0,8:    تھیئة قسم النھوض االجتماعي بالقیروان                 
  د.م 2,0:    بناء مقّر المعھد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة  
  د.م 1,0:    تھیئة قسم النھوض االجتماعي بسلیانة                    
  د.م 0,2:    تھیئة مركز األمان                                          

 
  تبلغ االعتمادات المخّصصة للمشاریع والبرامج الجدیدة ما قدره : جدیدةالبرامج المشاریع وال

  .دفعا د.أ 272 5 و تعّھدا د.أ 867 36

  :وتھّم أساسا المشاریع التالیة 
  د.م 1,2:   للدراساتاعتمادات  

  د.م 0,992:   اقتناء أراضي                               
  د.م 0,4:   تھیئة وحدات محلیة للنھوض االجتماعي
  د.م 0,6:   تھییئات مختلفة                             
  د.م 0,5:   اقتناء وسائل نقل                           

  د.م 0.9 :  إداریةاقتناء تجھیزات 
  د.م 0.4:   اقتناء تجھیزات إعالمیة

  
  

 
 

 تعود



  
  
  
  
  

الثانيمحور ال  
 نفقات المھمة حسب

 البرامج



 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج الشغل و العالقات المهنية
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  برنامج الشغل و العالقات المھنیة
  
  
  

  
  تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

 الشغل و العالقات المھنیة

 لصحة والسالمة المھنیةتفقد الشغل وا: البرنامج الفرعي 

  :الھیاكل المتدخلة جھویا
 المصالحة تفقدیة الشغل و أقسام -
الوحدات المحلیة لتفقدیة الشغل  -

 والمصالحة
أقسام تفقد طب الشغل  -

  والسالمة المھنیة
 معھد الصحة والسالمة المھنیة -

  : الھیاكل المتدخلة مركزیا
و العالقات  الھیئة العامة للشغل

 :  وتضمّ  المھنیة
اإلدارة العامة لتشریع الشغل -

 والمفاوضات االجتماعیة واألجور
 اإلدارة العامة لتفقدیة الشغل -
اإلدارة العامة إلدارة نزاعات  -

 الشغل والنھوض بالعالقات المھنیة
  مصلحة الشؤون المشتركة -

اإلدارة العامة لتفقد طب الشغل 
  والسالمة المھنیة

  
 وحدة اإلحاطة بالمستثمرین
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 الشؤون مھّمة تدخل مجاالت ضمن ھامة مكانة المھنیة والعالقات الشغل قطاع یحتلّ 

لذلك سیتّم  واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة عملیة إنجاح في الھامّ  دوره باعتبار االجتماعیة

  :العمل على 

 اإلحاطة ومزید والجماعیة الفردیة الشغل نزاعات وتّجنب لشغلا تشریع تطبیق مراقبة مزید •

 تكثیف خالل من وذلكاالجتماعي  المناخ على الحفاظ وبالتالي حقوقھم وضمان باألجراء

 التشغیلیة ذات القطاعات في ةخاصّ  المھیكلة القطاعات في والزیارات الوقائیة التفقد زیارات

 .المرتفعة

 الحوار وتعمیم ھیاكل تفعیل مزید على العمل خالل من االجتماعي بالحوار النھوض •

حول  ال للتحاورالعمّ العمل و ألصحاب األمثل اإلطار بوصفھا المؤسسة داخل االجتماعي

 العمل، وظروف واإلنتاجیة اإلنتاج كتحسین المشترك االھتمام ذات مسائل

 مواصلة خالل من للعمال الشرائیة المقدرة وتدعیم األجور سیاسة تحسین على العمل •

 االقتصادیة التطورات مع الدنیا األجور في السنویة الزیادات نسبة الحرص على مالئمة

 األدنى األجر وكذلك المھن لمختلف المضمون األدنى الخالصین باألجر العمال لتشمل الراھنة

 .المضمون الفالحي

العقد  تفعیل أھمیة على التأكید خالل من والمؤسسات البالعمّ  واإلحاطة العمل مناخ تحسین •

 السلمي االحتجاج في الحق ضمان مع والمبادرة العمل بثقافة للتوعیة والدعوة االجتماعي

 القدرة من الرفع برامج تعزیز على والعمل الجماعیة الشغل نزاعات من على الحد والحرص

 .اإلطار ھذا في الخاص القطاع دور القتصادنا وتدعیم التشغیلیة

خدمات  تعمیم مزید خالل من المھنیة المخاطر من الوقایة وتعزیز العمل ظروف تحسین •

 المؤسسات مستوى على الكثافة ذات الجھات في السالمة المھنیة خاصةطب الشغل و

 وفنیي الشغل أطباء من المھنیین تكوین على العمل من خالل وذلك واالقتصادیة الصناعیة

 المجال ھذا في األنشطة بأھمیة والتحسیس الھیاكل المتدخلة بجمیع المھنیة السالمة ومھندسي

 الوطنیةانجازا لخارطة  في التقدم والحرص على والوطني والقطاعي الجھوي المستوى على

 والسالمة الصحة والمراقبة لظروف التفقد زیارات تكثیف إلى باإلضافة المھنیة لألخطار

 .العامة البناء واألشغال كحضائراألولویة  ذات القطاعات في خاصة بالمؤسسات المھنیة
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 الشغل و العالقات المھنیةخارطة برنامج :  2 رسم بیاني عدد
 
  
  

برنامج الشغل والعالقات المھنیة مستوى مركزي

الفاعلین العمومیین

جھويمستوى 

تفقد الشغل و الصحة والسالمة برنامج فرعي 
المھنیة

لتفقد ة إلدارة العامّ ا: وع 
الشغل والسالمة  طبّ 

المھنیة

خلیة + الھیئة العامة للشغل : وع 
اإلحاطة بالمستثمرین

المجلس الوطني للحوار االجتماعي

أقسام تفقد طّب  الشغل  : وع 
)قسم 25(

أقسام تفقد الشغل و : وع 
)قسم 25(المصالحة  
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الشغل و العالقات المهنیة

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  الشغل و العالقات المهنیة لسنة 

1البرنامج

800 2القیادة و التشریع و المصالحة

556 13الرقابة و المصالحة

100 1التنسیق مع االطراف االجتماعیة في مجال الحوار االجتماعي

555القیادة في مجال الصحة و السالمة المهنیة

815 4تفقد طب الشغل

22 826  المجموع :
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  البرنامج أداء -2
  

  : ل إطار أداء البرنامج في ما یليیتمثّ 

  رات األداءر مؤشّ وتطوّ  لبرنامجاإلستراتیجیة ل ھدافاأل -2-1
العالقات المھنیة من خالل جملة من األھداف المحوریة برنامج الشغل و إستراتیجیةم تتجسّ 

  :ھات و األولویات في ھذا القطاع و تتمثل أساسا في على التوجّ  اضبطھا بناء التي تمّ 

و یرمي ھذا الھدف إلى تجسیم سیاسة الوزارة في مجال  ضمان توفر شروط العمل الالئق •

ب النزاعات الشغلیة ضمان تطبیق النصوص التشریعیة والترتیبیة في مجال الشغل و تجنّ 

ن من تحقیق ر مناخ اجتماعي یمكّ بما یوفّ  الحرص على التصدي ألشكال التشغیل الھشّ و

جاء في  مقومات العمل الالئق وفقا لماس ز على االستثمار ویكرّ التنمیة االقتصادیة و یحفّ 

 :ذلك من خالل جملة من األھداف العملیاتیة و وثیقة العقد االجتماعي

االقتصادیة للتحقق من احترام مقتضیات  تللمؤسساالترفیع في عدد زیارات التفقد  -

ر مناخ اجتماعي ر شروط الصحة والسالمة المھنیة بما یوفّ تشریع الشغل و توفّ 

 .اإلنتاجیةي یمكن من تحقیق التنمیة االقتصادیة و یحفز وصحّ 

سات في إطار الحفاظ على السلم العمل على تركیز ھیاكل الحوار داخل المؤسّ  -

ھ سة ویرمي ھذا الھدف لمزید تجسید التوجّ المؤسّ  داخل الحوار االجتماعي و تدعیم

األجراء وأصحاب  بناء عالقة متوازنة بینو سةالمؤسّ  داخل الحوار مبدأ نحو تكریس

بین  اآلراءتبادل التوتر و إرساء أرضیة للتحاور و سات بما یساھم في الحد منالمؤسّ 

 .األطرافجمیع 

   ر شروط العمل الالئقضمان توفّ  •

سة االقتصادیة ر داخل المؤسّ یساھم ھذا الھدف في التخفیف من التوتّ  : تقدیم الھدف ×

والجماعیة كما یساھم في تحسین موارد الصنادیق والتخفیض من عدد النزاعات الفردیة 

 .ز مبدأ المنافسة النزیھةاالجتماعیة والمصالح الجبائیة ویعزّ 

ر لتقییم مدى تغطیة زیارات ھذا المؤشّ  اعتماد تمّ  : دنسبة األجراء المشمولین بزیارات التفقّ  ×

یم تطبیق األحكام ل تفقدیة الشغل والمصالحة ولتدعال الخاضعین لمجال تدخّ د للعمّ التفقّ 

مجاالت  ة عنھا في كلّ التشریعیة والترتیبیة والتعاقدیة الضابطة لعالقات الشغل أو المنجرّ 

  .النشاط التابعة لكل القطاعات الخاضعة لقانون الشغل
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   أنشطة البرنامج -2-2

 

  تدخالتال  المؤشرات  اإلستراتیجیة األهداف
 دون تأثیر مالي 

 األنشطة

ر ضمان توفّ : الهدف 
  شروط العمل الالئق

نسبة األجراء : المؤشر 
 المشمولین بزیارات التفقد

نصح المؤجرین بجدوى تطبیق : 1ت 
  القانون

القیادة في مجال الرقابة و تطبیق تشریع :   1ن 
  الشغل

ارشاد المؤجرین لكیفیة تسویة : 2ت 
  وضعیتهم القانونیة

  الرقابة والمصالحة:   2ن 

توضیح وتفسیر النقاط القانونیة : 3ت 
  غیر الواضحة

التنسیق مع األطراف االجتماعیة في مجال :   3ن 
  الحوار االجتماعي

التعریف بالبرامج الخاصة بتشجیع : 4ت 
  المؤجرین في مجال القانون االجتماعي

  القیادة في مجال الصحة والسالمة المهنیة:  4ن 

  تفقد طب الشغل: 5ن   تفسیر حقوق وواجبات العامل: 5ت 
الرد على المأموریات اإلداریة : 6ت 

  والقضائیة
  

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

األهداف 
  اإلستراتیجیة

الهدف  مؤشرات قیس أداء 
 الوحدة  

 إنجازات
2016 

 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

ضمان : 1الهدف
العمل  توفر شروط
  الالئق

 
 

نسبة األجراء : المؤشر
 59.88 59.88 49.90  49.4  46.48  48.94  48.59  % المشمولین بزیارات التفقد
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  نفقات البرنامج -3
  

دینارا  075 826 24في حدود  2020الشغل والعالقات المھنیة لسنة ضبطت نفقات برنامج 

  : ع كما یليوتتوزّ  2019سنة  ادینار 040 284 23مقابل 

  
  الدینار : الوحدة        

 البیان

  

 2018إنجازات 

 2019ق م  

مصادر  )%(النسبة  الفارق 2020تقدیرات 
 التبویب الجدید  التبویب القدیم  التمویل

  نفقات التأجیر

  13,4 070 402 2 610 287 20 540 885 17 540 885 17 811 755 16 م ع م

 ح خ
  

 
  

  

  13,4 070 402 2 610 287 20 540 885 17 540 885 17 811 755 16 موارد الدولة

    000 640 1 000 640 1 000 640 1 000 640 1 م ذ م ع
 610 927 21 540 525 19 540 525 19 811 415 18 مجموع القسم

 
2 402 070 12,3  

  نفقات التسییر

  111,2 965 809 465 538 1 500 728 500 728 433 641 م ع م

 ح خ
 

        

  111,2 965 809 465 538 1  500 728  500 728 433 641 موارد الدولة

    000 300  000 300  000 300 000 300 م ذ م ع
  78,7 965 809 465 838 1  500 028 1  500 028 1 433 941 مجموع القسم

  نفقات التدخالت

  000 050 1 965 772 م ع م
 

1 050 000 
 

250 000 -800 000 -76,2  

 م ق خ م
   

  
    

 ح خ
   

  
    

 965 772 موارد الدولة
 

1 050 000 
 

 
1 050 000  

  
250 000 -800 000 -76,2  

    000 60  000 60 000 60 000 60 م ذ م ع
            

  72,1- 000 800- 000 310  000 110 1  000 110 1  965 832 مجموع القسم  

  53,7- 000 870- 000 750 000 620 1 000 620 1 927 308 1 م ع م  نفقات اإلستثمار



 م ق خ م
 

  
    

 ح خ
  

 
    

 000 620 1  927 308 1 موارد الدولة
 

 1 620 000 
 

750 000 -870 000 
 

-53,7  
  

 م ذ م ع
  

 
    

 000 620 1  927 308 1 مجموع القسم
 

 1 620 000 
 

750 000 -870 000 
 

-53,7  
  

  نفقات العملیات المالیة

 م ع م
  

 
    

 م ق خ م
     

    
 ح خ

     
    

 موارد الدولة
     

    
 م ذ م ع

     
    

 مجموع القسم
     

    

  بقیة النفقات 

 م ع م
 

 
 

 
     

 م ق خ م
  

 
    

 ح خ
  

 
    

 موارد الدولة
  

 
    

 م ذ م ع
  

 
    

 مجموع القسم
  

 
    

 المجموع

 7,2 035 542 1 075 826 22 040 284 21 040 284 21 146 499 19 م ع م

 م ق خ م
  

 
    

 ح خ
  

 
    

  7,2 035 542 1 075 826 22 040 284 21 040 284 21 146 499 19 موارد الدولة

    000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 م ذ م ع
  6,6 035 542 1 255 826 24 040 284 23 040 284 23 146 499 21 مجموع القسم
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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  : 

20 287 6101 538 465250 000750 00022 826 075 تفقد الشغل و الصحة والسالمة المهنیة1

20 287 6101 538 465250 000750 00022 826 075 1جمـــلة البرنامج
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 نفقات التأجیر  3-1
باعتبار  2020لسنة  تعھدا ودفعا الشغل والعالقات المھنیة ضبطت نفقات التأجیر لبرنامج

سنة  ادینار 540 525 19 مقابل ادینار 610 927 21 في حدودالموارد الذاتیة للمؤّسسات العمومیة 
االنعكاس المالي للزیادات في بوتفّسر ھذه الزیادة أساسا  %12,3أّي بنسبة زیادة تقّدر بــ  2019
  .األجور

    بعنوان التأجیر )معھد الصّحة والسالمة المھنیة(العمومیة  الموارد الذاتیة للمؤّسسات تقّدر -
 .دینارا 000 640 1 بــ
عونا موّزعین بین  845یبلغ عدد األعوان المرّخص فیھم لبرنامج الشغل والعالقات المھنیة  -

أعوان المؤّسسات الخاضعة لمجلّة المحاسبة  78أعوان اإلدرات المركزیة والجھویة و 767
 .العمومیة

تھّم أساسا  ةخطّ  92 الشغل والعالقات المھنیةلبرنامج  2020یبلغ عدد خطط الترقیة لسنة  -
 .خطّة 39 : والعملة خطط 4 : واألطبّاء المتفقدین للشغلخطّة  22 : أعوان التفقد الشغل

 
 نفقات التسییر  3-2

باعتبار  2020لسنة  دا ودفعاتعھّ  الشغل والعالقات المھنیة لبرنامجضبطت نفقات التسییر 
سنة  ادینار 500 028 1 مقابل ادینار  465 838 1في حدودالموارد الذاتیة للمؤّسسات العمومیة 

تفقّد الشغل والصّحة وتھّم كلّیا البرنامج الفرعي  %78,7أّي بنسبة زیادة تقّدر بــ  2019
 ھذه االعتمادات أساسا لتغطیة نفقات األكریة واألداءات البلدیة والسالمة المھنیة وستخّصص

المجلس الوطني للحوار (وشراء الوقود وترسیم منحة الدولة بعنوان تسییر المؤّسسات العمومیة 
  ).االجتماعي

معھد الصّحة ( المحاسبة العمومیةة تقّدر الموارد الذاتیة للمؤّسسات العمومیة الخاضعة لمجلّ  -
 .ادینار 000 300بعنوان التسییر بـــ  )والسالمة المھنیة

  
 الت نفقات التدخّ  3-3

باعتبار الموارد  تعھدا ودفعا الشغل والعالقات المھنیة الت لبرنامجضبطت نفقات التدخّ 
 ادینار 000 110 1مقابل  2020لسنة  ادینار 000 310في حدود  الذاتیة للمؤّسسات العمومیة

ویفّسر ھذا النقص أساسا بإعادة توزیع میزانیة المجلس الوطني للحوار االجتماعي  2019سنة 
 .بین األقسام بعدما كانت محّملة في مجملھا على نفقات التدّخل العمومي

معھد الصّحة ( المحاسبة العمومیةتقّدر الموارد الذاتیة للمؤّسسات العمومیة الخاضعة لمجلّة  -
 .ادینار 000 60بـــ   التدّخل العموميبعنوان  )والسالمة المھنیة
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 االستثمارنفقات  3-4   
  في حدود 2020ضبطت نفقات االستثمار لبرنامج الشغل والعالقات المھنیة لسنة     

  :وتتوّزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي  د.أ 750
  

  ألف دینار : الوحدة                                                                                                             

 )%( النسبة الفارق 2020تقدیرات  2019ق م  البیان

 53,7- 870,000- 750,000 1620,000  تفقّد الشغل والصّحة والسالمة المهنیة

 53,7- 870,000- 750,000 1620,000 المجموع

  
  : كما یمكن توزیعھا كما یلي

 ألف دینار : الوحدة                                                                                                         

موارد قروض خارجیة  الموارد العامة للمیزانیة  
  المجموع  ح خ موظفة

 _ 450  مشاریع بصدد اإلنجاز
 

_ 
 

 
450 

 _ 300 مشاریع جدیدة
 
_ 

 
300 

 750  _  _  750 المجموع 

  
  

  : على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلير رت نفقات اإلستثماوقد تطوّ 
  

  ألف دینار : الوحدة               

 البیان
 تطوراإلعتمادات 2020تقدیرات  2019ق م 

 إعتمادات التعهد إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد
إعتمادات 

 إعتمادات التعهد الدفع
إعتمادات 

 الدفع

 850,000- 150,000 450,000 150,000 1.300,000 -  مشاریع بصدد اإلنجاز 

 20,000- 3.340,000 300,000 3.660,000 320,000 320,000  مشاریع وبرامج جدیدة

 870,000- 3.490,000 750,000 3.810,000 1.620,000 320,000 المجموع
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   :المشاریع والبرامج التالیة  2020شغل والعالقات المھنیة لسنة نفقات اإلستثمار لبرنامج  ال تھمّ 

  :  )ادفع( المشاریع والبرامج المتواصلة 

ü  د.أ 300:             بناء قسم تفقدیة الشغل والمصالحة بسلیانة 

ü  د.أ 150: تھیئة وتوسیع قسم تفقدیة الشغل والمصالحة بجندوبة 

 

  ) :ادفع(الجدیدة المشاریع والبرامج 
ü                                  د.أ 200: اقتناء تجھیزات إداریة 

ü                                        د.أ 100: اقتناء وسائل نقل   

 

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج الضمان اإلجتماعي
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  برنامج الضمان االجتماعي 
  

 
  
 
 

  تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االجتماعیة بالحمایة المتعلق المحور وخاصة االجتماعي العقد مقتضیات تطبیق إطار في

 باعتبار أدائھ وتحسین االجتماعي الضمان قطاع تعترض التي المالیة الضغوطات إلى تجاوز وسعیا

 عیش مستوى تحسین وفي وأجیالھ المجتمع شرائح مختلف بین التضامن قیم في تكریس البارز دوره

 االجتماعي الضمان منظومة إصالح یعتبر االجتماعي، االستقرار على والمحافظة واألسر األفراد

  .استكمالھا على االجتماعیة الشؤون مھّمة التي تعمل المشاریع أھمّ  من

  

  

  

 الضمان االجتماعي

  : البرنامج الفرعي 
  اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي

 و متابعة الصنادیق االجتماعیة 
 

  :الفاعلین العمومیین 
الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة  -

  اإلجتماعیة
الصندوق الوطني للضمان  -

  اإلجتماعي
الصندوق الوطني للتأمین على  -

  المرض
مركز الدراسات والبحوث  -

 اإلجتماعیة

  : اإلدارات العامة
  

  اإلدارة العامة للضمان اإلجتماعي
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 الضمان مجال في لمھّمة الشؤون االجتماعیةاإلستراتیجیة  التوجھات تتمثل ،اإلطار ھذا وفي

  : ما یلي في أساسا االجتماعي

 دراسة یتمّ  ضوء على فروعھا بمختلف االجتماعي الضمان ألنظمة الشاملة المراجعة §

 االجتماعي العقد على الممضیة االجتماعیة األطراف تضمّ  قیادة لجنة تحت إشراف إنجازھا

 دعت كلما الدراسة أطوار مختلف في مباشرة عالقة لھا التي المھنیة األطراف تشریك مع

 الحاجة،

 التوظیفات مردودیة تحسین مع االجتماعي الضمان ألنظمة المالیة التوازنات على الحفاظ §

 التمویل، مصادر تنویع على والعمل واالستثمارات

 االجتماعیة ، الصنادیق إدارة في رشیدة حوكمة منظومة إرساء §

 الناشطة ما الفئاتسیّ  وال والھّشة الفقیرة الفئات كل لتشمل االجتماعیة التغطیة توسیع §

 غیر المھیكلة، بالقطاعات

 . االجتماعیة للحمایة وطنیة أرضیة إرساء §

 أساسا االجتماعي الضمان مجال في الشؤون االجتماعیة مھّمة أھداف لتتمثّ  ھات،التوجّ  ھذه ولتجسیم

 :  في

 رخی باعتبارھا التقاعد أنظمة ةوخاصّ  للصنادیق المالیة التوازنات تحسین في المساھمة §

 لألجیال وتواصلھا المجال ھذا في تحققت التي المكاسب على والحفاظ لدیمومتھا ضامن

 والمستقبلیة، الحاضرة

 األطراف اتلتطلعّ  ویستجیب المالیة توازناتھ یضمن بما المرض على التأمین نظام مراجعة §

 ،)الصحیة الخدمات ومسدي االجتماعیین المضمونین( خلةالمتدّ 

 والعمل الخاصّ  بالقطاع االجتماعي الضمان ألنظمة الفعلیة االجتماعیة التغطیة نسبة تحسین §

 الموازي، القطاع استقطاب على

وتدعیم  والخاصّ  العمومي القطاعین في االجتماعیة الصنادیق اتمستحقّ  استخالص تحسین §

 .بالتھرّ  ظاھرة من الحدّ الرقابة و آلیات
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  خارطة برنامج الضمان االجتماعي:  3 رسم بیاني عدد
  
  
  
  

برنامج الضمان االجتماعي

اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي : فرعي برنامج 
و متابعة الصنادیق االجتماعیة

مستوى مركزي

الفاعلین العمومیین

جھويمستوى 

المؤسسات العمومیّة ذات الصبغة غیر اإلداریّة

مستوى إقلیمي

االدارة العامة للضمان : ع و 
االجتماعي

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة

الصندوق الوطني للتأمین على المرض

مركز البحوث والدراسات االجتماعیة
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الضمان اإلجتماعي

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  الضمان اإلجتماعي لسنة 

2البرنامج

683 484القیادة واإلشراف على صنادیق الضمان االجتماعي

350 10التصرف لحساب الدولة في بعض اآللیات والتدخالت االجتماعیة

التصرف لحساب الدولة في األنظمة الخصوصیة للضمان االجتماعي
وبعض اآللیات والتدخالت االجتماعیة

115 639

صرف لفائدة الدولة في االنظمة الخصوصیة للضمان االجتماعي
(CNAM)

720

611 392  المجموع :
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  أداء البرنامج -2
  

  : ل إطار أداء البرنامج في ما یليیتمثّ 
  

  رات األداءر مؤشّ األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطوّ  -2-1
 برنامج الضمان االجتماعي من خالل جملة من األھداف المحوریة التي تمّ  إستراتیجیةم تتجسّ   

  : في األھدافھات و األولویات في ھذا القطاع و تتمثل ھذه ضبطھا بناء على التوجّ 
 وتحسین االستخالص المساھمة في تحسین التوازنات المالیة لصنادیق الضمان االجتماعي •

الرامیة لضمان التوازنات  مھّمة الشؤون االجتماعیة إستراتیجیةحیث یندرج ھذا الھدف ضمن 

االجتماعیة و قد تم في ھذا اإلطار  تكوین لجنة فرعیة للحمایة االجتماعیة  للصنادیقالمالیة 

ممثلین عن الحكومة واالتحاد العام التونسي  منبثقة عن العقد االجتماعي ثالثیة التركیبة تضمّ 

ة القیام للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة أوكلت إلیھا مھمّ 

الحلول واإلجراءات على  إلیجادة ألنظمة الضمان االجتماعي بمختلف فروعھا بمراجعة شامل

قاعدي أدنى ط والمدى البعید لتحقیق التوازن المالي مع المحافظة على مستوى المدى المتوسّ 

 الصنادیق اتمستحقّ  استخالص بتحسین كفیلة آلیاتإیجاد باإلضافة إلى  وفقا للنظام التوزیعي

 .وتحسین موارد الصنادیق االجتماعیة والخاصّ  العمومي القطاعین في االجتماعیة

مراجعة أعمال الصندوق الوطني للضمان تقییم و إلىویھدف  تحسین التغطیة االجتماعیة •

 .االجتماعي الستقطاب العاملین بالقطاعات غیر المھیكلة وتحسین التغطیة االجتماعیة الفعلیة

یھدف لتدعیم جودة الخدمات و المضمونین االجتماعیینتحسین جودة الخدمات وتقریبھا من  •

 .اة من قبل الصنادیق االجتماعیة وتقریبھا من المنخرطینالمسد

 المساھمة في تحسین التوازنات المالیة لصنادیق الضمان االجتماعي:  1تقدیم الھدف -
الرامیة لضمان التوازنات  المھّمة إستراتیجیةیندرج ھذا الھدف ضمن  : وتحسین االستخالص

   .االجتماعیةالمالیة للّصنادیق 

  نسبة التوازن بین األعباء والمداخیل:  1رمؤشّ 
ة بكل صندوق بمجموع المداخیل ومتابعة نسبة لى مقاربة مجموع األعباء الخاصّ إر یھدف ھذا المؤشّ 

ة بأنظمة متابعة مدى مالئمة األعباء الخاصّ  إلىكما یھدف . المالي الجملي بین ھذه العناصر التوازن

 .ة بكل نظامونظام التأمین على المرض للمداخیل الخاصّ  التقاعد في القطاعین العمومي والخاصّ 
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  )الصندوق الوطني للضمان االجتماعي(نسبة االستخالص  : 2 رمؤشّ 
ر المبالغ المستخلصة مقارنة بالتصاریح المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان یساوي ھذا المؤشّ 

متابعة نتائج األعمال التي یقوم بھا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  إلىویھدف . االجتماعي

  .اتھ سواء بعنوان الثالثیات الجاریة أو الثالثیات الفارطةالستخالص مستحقّ 

  

  

  

  

  

  

األهداف 
  اإلستراتیجیة

الهدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات الوحدة  

2016 
 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

 : 1الهدف 
المساهمة في 

تحسین التوازنات 
المالیة لصنادیق 
  الضمان االجتماعي

نسبة التوازن بین األعباء والمداخیل:    1رالمؤشّ   
نسبة التوازن بین األعباء -

وع الصندوقموالمداخیل لمج  
% 

% 118,7 % 118 % 117 % 116 % 115 % 114 % 113 

نسبة التوازن بین األعباء -
والمداخیل الخاصة بفرع 

 الجرایات

% 
% 143,8 % 144 % 144 % 143 % 142 % 141 % 140 

الصندوق الوطني للتقاعد 
 والحیطة االجتماعیة

 
 

   
  

 
 

نسبة التوازن بین األعباء -
وع الصندوق موالمداخیل لمج  

% % 
99,3(**) 

% 
107,2(**) 

% 124,8 
% 

120,9 
% 

110,9 
% 112,4 

% 
115,9 

نسبة التوازن بین األعباء -
والمداخیل الخاصة بفرع 

 الجرایات 

% 
% 

101,3(**) 
% 

122,8(**) 
% 125,8 

% 
121,3 

% 111 % 112,5 % 116 

الصندوق الوطني للتأمین على 
 المرض 

 
  

 
  

 
 

نسبة التوازن بین األعباء -
وع الصندوقموالمداخیل لمج  

% 
%87,1 %86,3 %82 %76,4 %77,07 %77,8 %78,5 

نسبة التوازن بین األعباء -
والمداخیل الخاصة بنظام 

 التأمین على المرض

% 
%94,2 %94,1 %89,7 %83,2 %84 %85,1 %86,3 
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   تحسین التغطیة االجتماعیة:  2تقدیم الھدف  -

على تحسین التغطیة االجتماعیة الفعلیة لمختلف أنظمة الضمان االجتماعي والعمل على  العملسیتّم 

وذلك  االجتماعيبأنظمة الضمان  مان االنضواء الطوعي للعاملین بھاستقطاب القطاع الموازي لض

  .وفق مرحلیة مرنة تمھد لجذبھم للخضوع إلى أنظمة الضمان االجتماعي

  
  بة التغطیة االجتماعیة الفعلیة نس:  3 رمؤشّ 

سات المعنیین بالتوظیفات دون اعتبار عملة المؤسّ (ر عدد العمال المصرح بھم یساوي ھذا المؤشّ  

  .)م بما في ذلك العاملین بالقطاع غیر المنظّ ( عدد السكان المشتغلین )/ الحتمیة 

تقییم أعمال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الستقطاب العاملین بالقطاعات غیر  إلىویھدف 

  .المھیكلة وتحسین التغطیة االجتماعیة الفعلیة

  

  

  

  

  

  

  

األهداف 
  اإلستراتیجیة

الهدف  مؤشرات قیس أداء 
  

 إنجازات الوحدة
2016 

 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

 : 1الهدف 
المساهمة في 

تحسین التوازنات 
المالیة لصنادیق 
  الضمان االجتماعي

)الصندوق الوطني للضمان االجتماعي(نسبة االستخالص : 2المؤشر  
نسبة االستخالص بعنوان 
 الثالثیات الجاریة

%  
 

 
     

نظام األجراء في  •
القطاع غیر 

  الفالحي

 
% % 91,3 % 92,6 % 91,5 % 91 % 92 % 93 % 93 

 غیر العملة نظام •
في القطاع  األجراء

  غیر الفالحي

 
% % 47,9 % 47,0 % 48,4 % 48 % 50 % 52 % 55 

نسبة االستخالص بعنوان 
 الثالثیات الفارطة

 
% %17 %24 %28,3 %20 %23 %24 %25 
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   تحسین جودة الخدمات وتقریبھا من المضمونین االجتماعیین:  3تقدیم الھدف  -

على الدفع نحو تطویر حوكمة الصنادیق وتحسین الخدمات واالرتقاء بجودتھا وتقریبھا  سیتّم العمل

من المضمونین االجتماعیین من خالل العمل على تقلیص آجال إسداء مختلف الخدمات االجتماعیة 

تدعیم  إلى باإلضافة...) ، استرجاع مصاریف التداوي صرف الجرایات، صرف المنافع لذوي الحقّ (

جانب العمل على متابعة تنفیذ  إلىزیة ومواصلة إحداث دور خدمات الضمان االجتماعي الالمرك

  .معاییر ومؤشرات تعزیز الجودة والنجاعة

  

  ات المنجزة في اآلجال نسبة الملفّ آجال االنتفاع بالخدمات و : 4 رؤشّ م
بھدف تحسینھا  االجتماعیةمتابعة جودة الخدمات المسداة من قبل الصنادیق  إلىر یھدف ھذا المؤشّ  

  .وتقریبھا من المنخرطین وتقلیص آجالھا

  

  

  

  

  

األهداف 
  اإلستراتیجیة

الهدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات الوحدة  

2016 
 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

تحسین  : 2الهدف 
  التغطیة االجتماعیة

  

 المؤشر3:: نسبة التغطیة االجتماعیة الفعلیة

 81,6 % 80,73 % 79,16 % 79,05 %  % نظام األجراء  غیر الفالحیین - 
% 

82,48 
% 83,37 

% 
84,27 

 11,13 % 11,10 % 10,76 % % نظام األجراء الفالحیون - 
% 

11,31 
% 

11,50 
% 11,69 

% 
11,88 

نظام األجراء في القطاع  - 
 الفالحي المحسن

% % 98,3 % 98,38 % 98,76 
% 

98,81 
% 

98,85 
% 98,90 

% 
98,95 

نظام العملة غیر األجراء  - 
 غیر الفالحیین

% % 82,04 % 82,33 % 83,82 
% 

84,78 
% 

85,75 
% 86,73 

% 
87,72 

األجراء نظام العملة غیر  - 
 الفالحیون

% % 81,06 % 81,66 % 83,44 
% 

83,85 
% 

84,27 
% 84,69 

% 
85,11 

 % 80,84 % 79,61 % 79,41 % % المجموع
81,75 

% 
82,66 

% 
83,57 % 84,5 



36  

  
األهداف 

  ستراتیجیةاإل
 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات قیس أداء 

2016 
 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

 : 3الهدف 
تحسین جودة 

الخدمات وتقریبها 
من المضمونین 

  االجتماعیین

 المؤشر4::  آجال االنتفاع بالخدمات ونسبة الملفات المنجزة في اآلجال

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
آجال صرف المنافع بعنوان جرایات 
الشیخوخة والعجز والباقین على قید 

 )1) (بالیوم(الحیاة 
 

58 41 46 43 40 38 35 

)2) (نسبة الملفات المنجزة في اآلجال(الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة   
إسناد المعرف الوحید للضمان 

  )1-2(ماعي للمنتدبین الجدد االجت
% 85,6 % 85 % 87,8 % 90 % 92 % 93,5 % 95 

- 2(تصفیة ملفات جرایات التقاعد 
2(  

% 98,2 % 98,2 % 98,3 % 99 
% 

99,1 
% 99,3 % 99,5 

 )3-2(تصفیة ملفات جرایات الترمل 
 

% 97,4 % 96,5 % 96,5 
% 

97,5 
% 

97,8 
% 98,1 % 98,5 

ات الوقتیة تصفیة ملفات الجرای
  )4-2(لألیتام 

% 85,1 % 78 % 81,6 % 82 % 83 % 84 % 85 

)بالیوم(الصندوق الوطني للتأمین على المرض   
 )بالیوم( (3) آجال استرجاع المصاریف

 
21,82 21 29,3 34,3 29 25 21 

آجال خالص مسدي الخدمات الصحیة 
  )بالیوم(

  
 

  
 

 

 خالص أتعاب األطباء •
 

 38,5بین  
 54,3و  

121 134,6 100,4 100 95 90 

 خالص الصیادلة •
 

  30بین  
 41و 

111 122 81 80 75 70 

 خالص أخصائي العالج الطبیعي •
 

38,65 75,3 114,2 117 116 114 111 

آجال التكفل بالخدمات الخاضعة للموافقة 
  )بالیوم(المسبقة 

  
 

  
 

 

التكفل بالعملیات الجراحیة بصیغة  •
  المسبقة الموافقة 

11,1 14 11 12 11 10 9 

 زرع الكلى  •
 

32,3 18 23 40 35 30 21 

 زرع  النخاع الشوكي •
 

18,3 18 22 13 12 11 10 

التكفل بمصاریف العملیات الجراحیة  •
على القلب والشرایین والكشف 
  باألشعة على عضالت القلب

14,8 14 13 13 7 7 7 

 تفتیت حصى الكلى   •
 

8,8 9 8 8 7 7 7 

 السكانار،التشخیص بالرنین  •
12,8 8 14 14 12 10 7 



  
  
   أنشطة البرنامج -2-2
  

 األهداف
  اإلستراتیجیة

  المؤشرات
  التدخالت 

 األنشطة دون تأثیر مالي 

: 1الهدف 
المساهمة 

تحسین في 
التوازنات 

المالیة 
لصنادیق 
الضمان 

  االجتماعي

المؤشر
نسبة : 1

التوازن بین 
األعباء 

 والمداخیل

  ت لألجراء في القطاع غیر الفالحي حیز التنفیذ نظام الجرایا إصالحدخول   -
 المالیة بقانون المتعلق 2018 دیسمبر 27 يف المؤرخ 2018 لسنة 56 عدد القانون من 87 الفصل أحكام تفعیل طلب -

 مجال في العاملة والشركات التأمین وشركات البنوك معامالت من %  1 بـ استثنائیة مساهمة أحدث والذي 2019 لسنة
  2020 جانفي أول من ابتداء وذلك االجتماعیة الصنادیق لصالح والمحروقات النفط مجال في العاملة والشركات التاالتصا

  الموالیة، والسنوات
 المساهمة لعائدات تخصیصه یتم" االجتماعي الضمان تمویل مصادر تنویع" اسم تحت للخزینة حساب إحداثاقتراح  -

  .الموارد شفافیة یضمن إطار في اردالمو  من وغیرها التضامنیة االجتماعیة
دة والمتخلّ  لجهویةق بالتكفل بدیون شركات النقل الوطنیة واتتعلّ  2020اقتراح إقرار أحكام على مستوى قانون المالیة لسنة  -

  .من الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي تها لفائدة كلّ بذمّ 
رساء أداءات وضرائب مخصصة لتمویل الضمان االجتماعي على غرار األداءات إالتمویل من خالل اقتراح  ع مصادرتنوی -

فة على التبغ والوقید ومنتجات القهوة، اإلرسالیات والمكالمات الهاتفیة للمشاركة في المسابقات التلفزیة والرهان الموظّ 
لمؤسسات الملوثة، عقود التأمین التكمیلي، شركات ومخابر األدویة، التبادلي، الكحول، معالیم استعمال الطرقات السیارة، ا

 plus-values de cessions de biens immobiliersالمداخیل العقاریة، المرابیح الناتجة عن بیع العقارات 
  ....،اإلیرادات الناتجة عن التوظیفات المالیة، أتعاب المحاماة، المنتوجات المضرة بالصحة

 واالستخالص المراقبة مجال في المتبعة اإلجراءات تنظیم وٕاعادة الرقابي الدور تكثیف خالل من الصاالستخ تحسین -
استكمال التطبیقة اإلعالمیة الخاصة بالمراقبة وتركیزها،تركیز التطبیقة اإلعالمیة ( الضروریة اللوجستیة الوسائل كل وتوفیر

  )كوین المراقبینالخاصة بمتابعة بطاقات اإللزام لدى عدول التنفیذ، ت
بكافة شبابیك مكاتب )  TPE(تطویر وسائل االستخالص اإللكتروني  من خالل تركیز آالت للدفع بواسطة البطاقة البنكیة  -

  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 تأهیل المنظومة التشریعیة في مجال الضمان االجتماعي -
االجتماعي من خالل إبرام  للضمان الوطني الصندوق ومصالح لجبایةا إدارة بین والتعاون التنسیق إلحكام إجراءات اقتراح - 

 لكلیهما ویسهل المصالح هذه بین للمعلومة النفاذ حق ومن المعطیات تبادل من اتفاقیة مع اإلدارة العامة لألداءات تمكن
  . ماعياالجت الضمان بمساهمات أو باألداء سواء المطالبین عن المتوفرة المعطیات ىجمیع عل اإلطالع

إقتراح إقرار عفو جبائي بعنوان خطایا التأخیر المتراكمة على الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة نتیجة تخلفه  -
  .عن إحالة المبالغ المقتطعة من جرایات المتقاعدین لفائدة مصالح الجبایة

اث صندوق لتطهیر دیون الضمان تقضي بإحد 2020اقتراح إدراج أحكام على مستوى مشروع قانون المالیة لسنة  -
من مهامه تطهیر دیون  caisse d’amortissement de la dette de la sécurité  sociale االجتماعي 

ویمول هذا الصندوق من خالل موارد األداءات والضرائب التي ) سنة 30أو  20(الصنادیق االجتماعیة على مدى بعید 
  .اد قار سنوي من میزانیة الدولةیمكن تخصیصها لفائدته إضافة إلى اعتم

اقتراح ربط المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومیة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والمنشآت العمومیة  -
والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة أو طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص 

القیادة :   1ن 
واإلشراف على 

صنادیق الضمان 
  االجتماعي

 : 2المؤّشر 
نسبة 

 االستخالص
الصندوق (

الوطني 
للضمان 
  ياالجتماع

التصرف :  2ن 
لفائدة الدولة في 
بعض اآللیات 

والتدخالت 
عیة االجتما

)cnss(  

 المغناطیسي

 التكفل بمصاریف اآلالت الطبیة •
 

18,09 
 إلى 5من 

60 
 إلى 5من 

49 
 5من 
53 إلى  

 5من 
50 إلى  

 5من 
47 إلى  

 5من 
 إلى
45 

تحمل مصاریف التداوي بالمیاه  •
  المعدنیة

9,8 10 11 9 8 7 7 

 طبیعيالتكفل بمصاریف العالج ال •
 

9,0 15 19 18 15 12 10 



داع كل التصاریح باألجور التي حــــــــل أجلها لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وخالص كامل بضرورة إی
 .المساهمات المضمنة بها

الشروع في المركزیة استخالص مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة بالنسبة للمؤسسات والمنخرطین  -
 . عند وضع منظومة االستخالص حیز االستغالل

محجوزة اقتراح تسویة ُمتخلدات الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة تجاه وزارة المالیة بعنوان الضرائب واألداءات ال -
على الجرایات ومسدیي الخدمات، من مستحقاته المتخلدة بذّمة الوزارات وبعض المؤسسات والمنشآت العمومیة التي تشهد 

  . صعوبات مالیة
مسك حسابات فردیة للمضمونین االجتماعیین خاصة باألجور المصرح بها یتم اعتمادها الفتتاح الحق في الخدمات المقدمة  -

  ني للتأمین على المرضمن قبل الصندوق الوط
وضع سجل یتعلق بوضعیة مسدیي الخدمات الصحیة إزاء منظومة الضمان االجتماعي یتم اعتماده عند خالص مستحقاتهم  -

  من قبل الصندوق الوطني للتأمین على المرض
  جدولة مستحقات الصندوق الوطني للتأمین على المرض المتخلدة بذمة صندوقي الضمان االجتماعي -
  ي اعداد معیار محاسبي خاص بصنادیق الضمان االجتماعيالشروع ف -
  تدعیم المراقبة اإلداریة والطبیة -

: 2الهدف 
تحسین 
التغطیة 

  االجتماعیة

المؤشر 
نسبة : 3

التغطیة 
االجتماعیة 

 الفعلیة

 وتدعیم سلك المراقبة ) porte à porte(تكثیف المراقبة المیدانیة  -
اعتماد وتدعیم الخطة االتصالیة لنشر ثقافة الضمان االجتماعي  من خالل إطالق حمالت تحسیسیة في إطار خطة  -

 2Dشاملة وٕاعداد مطویات للتعریف بأنظمة الضمان االجتماعي وٕاعداد برامج إعالمیة في شكل سلسلة واب فیدیو  اتصالیة
  تبث على مواقع التواصل االجتماعي

  مزید تحسین أسالیب التصرف من ذلك تحسین االستقبال واعتماد التكوین الهادف  -
  مقاومة التهرب االجتماعي  -
 المتنقل من خالل مواصلة إحداث وحدات متنقلة للقیام بإجراءات التسجیل واالنخراطدعم تجربة الضمان االجتماعي  -
لمقاومة تعاطي األنشطة بصفة خفیة ولدعم قواعد المنافسة النزیهة بین الفاعلین االقتصادیین من ذلك  إجراءاتاقتراح  -

ألف دینار على  50دینار و 1000معاقبة كل شخص متخلف عن واجب االنخراط بالضمان االجتماعي بخطیة تتراوح بین 
  .2016من قانون المالیة لسنة  52غرار ما تضمنه الفصل 

سنوات وذلك عبر  5سنوات إلى  3اقتراح الترفیع في مدة سقوط حق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في التقادم من  -
المتعلق بتنظیم أنظمة  1960دیسمبر  14المؤرخ في  1960لسنة  30الفقرة األولى من القانون عدد  110تنقیح الفصل 

  .الضمان االجتماعي قصد مزید تدعیم مراقبة صحة التصاریح باألجور واحترام التشریع االجتماعي

التصرف :   3ن 
لفائدة الدولة في 

األنظمة 
الخصوصیة 

لضمان ل
االجتماعي 

وبعض اآللیات 
التدخالت و 

االجتماعیة 
)cnrps(  

: 3الهدف 
تحسین 
جودة 

الخدمات 
وتقریبها 

من 
المضمونین 
  االجتماعیین

المؤشر
آجال :  4

االنتفاع 
بالخدمات 

ونسبة 
الملفات 

المنجزة في 
 اآلجال

  تدعیم الالمركزیة وتدعیم العنصر البشري على مستوى المراكز الجهویة والمحلیة  -
یسیة وٕاعالمیة بخصوص هذا إعطاء الدفع الالزم لمشروع الحسابات الفردیة للمنخرطین وذلك من خالل القیام بحمالت تحس -

المشروع على المستویین المركزي والجهوي والمحلي من أجل التعریف بأهداف هذا المشروع الوطني وتأثیراته اإلیجابیة على 
  .المؤسسة المشغلة والمنخرط على حد السواء

على مستوى الصندوق الوطني " لالمشغ"و" المنخرط"القیام بصیانة التطبیقتین اإلعالمیتین الخاصتین بالتصرف في میداني  -
  للتقاعد والحیطة االجتماعیة

  دور الضمان االجتماعي وتوسیع شبكة الهیاكل الجهویة والمحلیة للصنادیق االجتماعیة إحداثمواصلة  -
دعم و تطویر اإلدارة االتصالیة وتعمیم استعمال منظومة التراسل اإللكتروني على مستوى الصندوق الوطني للضمان  -

  عي  المقتناة حدیثا بالتعاون مع البنك الدولياالجتما
  وحجم العمل مواصلة تطویر النظم المعلوماتیة للصنادیق والرفع من نجاعتها وتحسین قدرتها على مواكبة التطورات -
  توسیع مجال الخدمات عن بعد سواء المتعلقة بإصدار الوثائق أو إیداع الوثائق الدوریة  -
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من خالل توسیع مجال استخدام اإلرسالیات تطویر طرق التواصل مع منظوري  -

إدراج خدمات جدیدة موجهة إلى المنتفعین بجرایة على غرار اإلعالم بمبلغ وموعد صرف أول جرایة وتذكیر  :القصیرة 
  ...ن منحة رأس المال عند الوفاة،أصحاب الجرایات بمواعید إیداع الوثائق الدوریة، اإلعالم بتاریخ صرف المبلغ المتبقي م

  منظومة التبادل اإللكتروني للمعطیات بین الصندوق الوطني للتأمین على المرض ومسدیي الخدمات الصحیة إرساء -

التصرف :   4ن 
لفائدة الدولة في 

األنظمة 
الخصوصیة 

للضمان 
االجتماعي 

)cnam(  
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 نفقات البرنامج -3

  

 مقابلدینارا  965 391 611  في حدود 2020االجتماعي لسنة الضمان  ضبطت نفقات برنامج

  : ع كما یليوتتوزّ  2019سنة  ادینار 957 474 481

  الدینار : الوحدة          

 البیان

  

 2018إنجازات 

  2019ق م  

النسبة  الفارق 2020تقدیرات 
)%( 

مصادر 
 التبویب الجدید  التبویب القدیم  التمویل

  نفقات التأجیر

 5,1- 992 42- 965 791 957 834 957 834 715 622 ع م م

    ح خ
   

 965 791 957 834 957 834 715 622 موارد الدولة
 

-42 992 
 

-5,1 

    م ذ م ع
   

 5,1- 992 42- 965 791 957 834 957 834 715 622 مجموع القسم

  نفقات التسییر

 _ _ 000 28 000 28 000 28 049 15 م ع م

 خح 
        

 _ _ 000 28 000 28 000 28 049 15 موارد الدولة

    م ذ م ع
   

 _ _ 000 28 000 28 000 28 049 15 مجموع القسم

  نفقات التدخالت

 27,0 925 129 000 522 610 000 597 480  000 597 448 118 923 963 م ع م

 م ق خ م
        

 ح خ
        

 27,0 925 129 000 522 610 000 597 480  000 597 448 118 923 963 موارد الدولة

      م ذ م ع
   

 27 925 129 000 522 610 000 597 480  000 597 448 118 923 963 مجموع القسم

  نفقات اإلستثمار

 233 35 000 50 000 15 000 15  م ع م

 م ق خ م
 

     
 ح خ

 
  

   
 233 35 000 50 000 15 000 15  موارد الدولة

       م ذ م ع



 233 35 000 50 000 15 000 15  مجموع القسم

  نفقات العملیات المالیة

 م ع م
  

 
   

 م ق خ م
     

   
 ح خ

     
   

 موارد الدولة
   

  
   

 م ذ م ع
   

  
   

 مجموع القسم
     

   

  بقیة النفقات 

 م ع م
 

32 000 000  
   

 م ق خ م
  

 
   

 ح خ
  

 
   

 د الدولةموار 
 

32 000 000  
   

 م ذ م ع
  

 
   

 مجموع القسم
 

32 000 000  
   

 المجموع

 27 008 917 129 965 391 611 957 474 481 957 474 481 882 560 964 م ع م

 م ق خ م
  

 
   

 ح خ
  

 
   

 27 008 917 129 965 391 611 957 474 481 957 474 481 882 560 964 موارد الدولة

 م ذ م ع
  

 
   

 27 008 917 129 965 391 611 957 474 481 957 474 481 882 560 964 مجموع القسم
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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  : 

791 96528 000610 522 00050 000611 391 965 اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي و متابعة صنادیق الضمان االجتماعي1

791 96528 000610 522 00050 000611 391 965 2جمـــلة البرنامج
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  نفقات التأجیر  3-1

 في حدود 2020لسنة  تعھدا ودفعا الضمان االجتماعينفقات التأجیر لبرنامج ضبطت 

  .2019سنة  ادینار 957 834مقابل  ادینار 965 791

 .عونا 22األعوان المرّخص فیھم لبرنامج الضمان االجتماعي یبلغ عدد  -

وان تھّم أساسا أع ةخطّ  14لبرنامج الضمان االجتماعي  2020یبلغ عدد خطط الترقیة لسنة  -

 .خطّة 12الخدمة االجتماعیة 

  
 نفقات التسییر   3-1

في حدود  2020لسنة  تعھدا ودفعا االجتماعي الضمان نفقات التسییر لبرنامجضبطت 

وتتعلّق أساسا بشراء اللوازم والمعّدات اإلعالمیة  2019سنة دینارا  000 28مقابل  ادینار 000 28

  .وإكساء األعوان

  

 الت نفقات التدخّ   3-2
 في حدود  2020 ةلسن ا ودفعاتعھدجتماعي لبرنامج  الضمان اال لضبطت نفقات التدخّ 

وذلك    %27بنسبة زیادة قدرھا أيّ  2019 سنة ادینار 000 597 480مقابل  ادینار 000 522 610

  .بإعتبار التبویب الجدید

  : وتتعلّق أساسا بتحویالت مالیة لفائدة الصنادیق االجتماعیة على غرار 

 د.م 10 :منحة الشیخوخة لفائدة عملة الحضائر  -

مساھمة المشّغل في أنظمة التقاعد بعنوان التعدیل اآللي للجرایات وتسدید عجز األنظمة  -

 د.م 50  :   الخصوصیة 

 د.م 21 : التعاون الفنّي   -

 د.م 450 :مساھمة الدولة في تنویع مصادر تمویل الصنادیق االجتماعیة  -

 د.م 41 :برنامج التقاعد المبّكر  -
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 االستثمارنفقات   3-4
 دینارا 000 50في حدود  2020لبرنامج  الضمان االجتماعي لسنة  االستثمارضبطت نفقات 

  : ع حسب البرامج الفرعیة على النحو التاليوتتوزّ  2019سنة  اناردی 000 15مقابل 

  ألف دینار:الوحدة                

 )%(النسبة  الفارق 2020تقدیرات  2019ق م  البیان

اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي ومتابعة صنادیق 
 233,3 35,000 50,000 15,000  الضمان االجتماعي

 233,3 35,000 50,000 15,000 المجموع

 
  : كما یمكن توزیعھا كما یلي

 ألف دینار : الوحدة                    

  المجموع  ح خ موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة  

  _  _  _  _  مشاریع بصدد اإلنجاز

  50,000  _  _ 50,000  مشاریع جدیدة

  50,000  _  _  50,000  المجموع

  
  : د واعتمادات الدفع كما یليثمارعلى مستوى اعتمادات التعھّ رت نفقات اإلستوقد تطوّ 

  
  ألف دینار : الوحدة                        

 البیان
 تطوراإلعتمادات 2020تقدیرات  2019ق م 

إعتمادات 
 إعتمادات الدفع التعهد

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

  نجازمشاریع بصدد اإل
 

 
    

 35,000 35,000 50,000 50,000 15,000 15,000  مشاریع وبرامج جدیدة

 35,000 35,000 50,000 50,000 15,000 15,000 المجموع

 
  :  2020لسنة  الضمان االجتماعي نفقات اإلستثمار لبرنامج   تھمّ 

  ) :الدفع(المشاریع والبرامج الجدیدة 
ü            د.أ 50:                       اقتناء تجھیزات إداریة 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج النهوض اإلجتماعي
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   برنامج النھوض االجتماعي
 

  
 تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  

 النھوض االجتماعي

 )مركزي(النھوض االجتماعي : البرنامج الفرعي 
 

 

 مركز التكوین المھني للمعاقین الصمّ   :وحدات عملیاتیة  -

 بقصر ھالل 

مركز التأھیل المھني للقاصرین عن الحركة  -

 والمصابین بحوادث الحیاة بقصر السعید العضویة

مركز التأھیل المھني للقاصرین عن الحركة العضویة  -

 والمصابین بحوادث الحیاة بصفاقس

اصرین عن الحركة العضویة المجمع الصحي والتربوي للق -

 بنابل

 المركز االجتماعي التربوي السند -

 مركز األمان بالزھروني -

 وحدة عیش إلیواء  األشخاص المعوقین بقرمبالیة  -

 وحدة عیش إلیواء  األشخاص المعوقین بصفاقس -

 األشخاص المعوقین بالقیروانوحدة عیش إلیواء  -

  ن بالزھرونيوحدة عیش إلیواء  األشخاص المعوقی -

  )24(دماج االجتماعي  اإلمراكز الدفاع و  -

 المركز االجتماعي لمالحظة األطفال بمنوبة

 مركز اإلحاطة و التوجیھ االجتماعي بتونس -

 حاطة و التوجیھ االجتماعي بصفاقساإلمركز  -

 حاطة و التوجیھ االجتماعي بسوسةاإلمركز  -

 المعھد الوطني لرعایة الطفولة  -

 جتماعیة لألطفال بتونساإلالرعایة مركز  -

  جتماعیة لالطفال بسیدي بوزیداإلمركز الرعایة  -

 المركز الوطني لتعلیم الكبار  -

الھیئة العامّ ة للنھوض 
 االجتماعي  وتضمّ  : 

اإلدارة العامة للتضامن -

 والتنمیة االجتماعیة

اإلدارة العامة للوقایة  -

االجتماعي واإلدماج  

عامة للنھوض اإلدارة ال -

 باألشخاص ذوي اإلعاقة

مصلحة الشؤون  -

 المشتركة

  

  : البرنامج الفرعي 
 )جھوي(النھوض االجتماعي 

 

 - فاعلین عمومیین : 
للتضامن ي التحاد التونسا -

 االجتماعي

الجمعیات العاملة في  -

 المجال االجتماعي

الجمعیات العاملة في  -

 مجال المعاقین

مركز الدولي للبحوث  -

والدراسات والتوثیق 

تكوین حول اإلعاقة وال

"بسمة"  
 

قسم نھوض إجتماعي 25-  
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سیتّم العمل ضمن  لذلك االجتماعیة السیاسة في مركزیة مكانة االجتماعي النھوض قطاع یحتلّ 

 : على ھذا البرنامج

 ةالمستحقّ  الفئات نحو وتوجیھھا توزیعھا إحكام ومزید االجتماعیة لتحویالتا سیاسة دعم §

 على والعمل المستھدفة الفئة حول دقیقة معطیات بتوفیر یسمح بما الفقر لتحیین سجّ  عبر

 والنھوض االقتصادیة الدورة في ةوالھشّ  الضعیفة الفئات إلدماج برامج وتنفیذ وبلورة تدعیم

 .الدخل ومحدودة المعوزة بالعائالت واإلحاطة معیشیةوال المادیة بأوضاعھا

 التغطیة نسبة وتحسین ةالمستحقّ  الفئات لدى المباشر لوالتدخّ  المیداني العمل تدعیم §

 آلیة تفعیل إلى باإلضافة الصدد ھذا في المعتمدةر المعایی یمّكن من بلوغ  االجتماعیة بما

 .ینالمستحقّ  األشخاص لدى والحیني باشرالم لالتدخّ  من نتمكّ  التي االجتماعي اإلسعاف

 لتھیئة الوطنیة ةالخطّ  إنجاز ومواصلة الخصوصیة االحتیاجات ذوي باألشخاص النھوض §

 الھیاكل شبكة وتوسیع تھیئة خالل من بھم اإلحاطة ومزید لفائدتھم والرقمي المادي المحیط 

 .في المجال لةالمتدخّ  والجمعیات

 الطفولة رعایة ببرامج النھوض إلى الرامیة الجھود وتكثیف االجتماعي الدفاع آلیات تطویر §

 منظومة وتطویر المدرسي االجتماعي العمل برنامج ودعم العائلي للسند والفاقدة  الجانحة

 .الفاقدین للسند باألطفال دالتعھّ 

 .ومراجعتھا أنشطتھ وتطویر الكبار تعلیم برنامج مردودیة تحسین §
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  خارطة برنامج النھوض االجتماعي:  4 ددرسم بیاني ع
  
  
  

برنامج النھوض االجتماعي

النھوض االجتماعي مركزي: برنامج فرعي

مستوى مركزي

الفاعلین العمومیین

جھويمستوى 

)24(االجتماعي مراكز الدفاع و اإلدماج 
االجتماعیة مراكز العاملة في مجال الرعایة 

)7(
)10(المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة 

جھوي-النھوض االجتماعي : برنامج فرعي

الھیئة العامة للنھوض 
االجتماعي

التحاد التونسي 
للتضامن االجتماعي

الجمعیات العاملة في 
المجال االجتماعي

قسم   25: ع و 
إجتماعينھوض 

المركز الوطني :  عو 
لتعلیم الكبار

الجمعیات العاملة في 
المعاقینمجال 

لمركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثیق ا
"بسمة"اإلعاقة والتكوین حول 
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النهوض اإلجتماعي

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  النهوض اإلجتماعي لسنة 

3البرنامج

779 57القیادة و التخطیط و االشراف في مجال النهوض االجتماعي

100 703صرف المساعدات للعائالت المعوزة و محدودي الدخل

600 67(جمعیات رعایة المعوقین+UTSS)الشراكة مع الجمعیات

التكفل و االحاطة بالفئات ذات االحتیاجات الخصوصیة (مراكز
(االحاطة+مراكز الرعایة+مركز مالحظة االحداث منوبة

4 920

التكفل و اعادة تأهیل االشخاص المعوقین (مجمع الصحي نابل+مراكز
(التأهیل المهني+السند+االمان+وحدات العیش

3 853

694تعلیم الكبار

778 5البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة

522 62االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل

906 245  المجموع :



48  
  

 

 أداء البرنامج -2
  

  : ل إطار أداء البرنامج في ما یليیتمثّ 

 رات األداءر مؤشّ األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطوّ  2-1
 لمحوریة التي تمّ برنامج النھوض االجتماعي من خالل جملة من األھداف ا إستراتیجیةم تتجسّ   

  :في  األھدافل ھذه ھات واألولویات في ھذا القطاع و تتمثّ ضبطھا بناء على التوجّ 
یرمي ھذا الھدف إلى و شةالمھمّ  من إقصاء الفئات المساھمة في مقاومة الفقر والحدّ  •

 مات العیش الكریم لھا منتوفیر مقوّ شة والمعوزة ومحدودة الدخل واإلحاطة بالفئات المھمّ 

 المساعدات المسندة إلیھا من خالل اعتماد وتصویب الدخل المحدودةل اإلحاطة باألسر خال

ساء بنك الشاملة لقائمة العائالت المعوزة ومحدودة الدخل في إطار مشروع إر المراجعة نتائج

تمكینھم من حقوقھم بما و تأھیل وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقةو معطیات حول ھذه العائالت

م االجتماعي واالقتصادي تطبیقا لالتفاقیات الدولیة  والنصوص القانونیة في ل إدماجھیسھّ 

من الدستور التونسي الجدید الذي نّص على واجب احترام  48 ة الفصلالغرض و خاصّ 

حقوق وحریات ھذه الفئة بما یمّكنھا من المشاركة الفعلیة في الحیاة العامة في كنف المساواة 

 ةاالجتماعي واالقتصادي للفئات الھشّ  اإلدماجإلضافة إلى با واإلنصاف وتكافؤ الفرص

والمرافقة لھم بالتعاون مع أطراف الشراكة والمجتمع  والتأھیلمات الحمایة وتوفیر مقوّ 

لحمایة المجتمع من عوامل  والرعایةالوقائیة  اآللیاتالمدني من خالل تطبیق جملة من 

 .ك األسرياإلقصاء والجنوح والتفكّ 

رامیة یندرج ھذا الھدف في إطار الجھود ال لألمیةة في التقلیص من النسبة العامّ المساھمة  •

من خالل ر التنمیة البشریة وذلك مات تحسین مؤشّ ربطھا بمقوّ للقضاء على أشكال األمیة و

المادیة والبشریة والتشریعات والبرامج الكفیلة بتحقیق األھداف الكمیة  اإلمكانیات رتوفی

 ة بالتركیز على الشریحةل الوطني لألمیة خاصّ ة للمساھمة في تقلیص المعدّ والنوعیة المبرمج

 باعتبار أنّ  تركیز الجھود على المرأة والمناطق الریفیةسنة و 60النشیطة من السكان دون 

ھذه الظاھرة بالمناطق الریفیة  ین ھم من النساء باإلضافة إلى تفشيمن األمیّ % 66أكثر من 

م ضرورة إعطاء وھو ما یحتّ ) ...لقیروان، سیدي بوزید، جندوبةا(بعدد من الوالیات و

ة من ممارسة حقوقھا االجتماعیة األولویة لمحاربة األمیة بھذه المناطق قصد تمكین المرأ

 .االقتصادیة والسیاسیة تطبیقا للمواثیق الدولیة ودستور الجمھوریة التونسیةو
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  أنشطة البرنامج 2-2

 

  المؤشرات  اإلستراتیجیة األهداف
  التدخالت 

 نشطةاأل  دون تأثیر مالي 

المساهمة في  :هدفال
مقاومة الفقر والحد من 

  شةإقصاء الفئات المهمّ 

نسبة : 1 المؤشر
إدماج األشخاص 

 المعوقین

  
الّشروع في تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة لمكافحة التطرف  -

العنیف في ركنها المتعّلق بالوقایة من خالل وضع خطة عمل 
 2020 – 2017وزارة الشؤون االجتماعیة لمقاومة التطرف 

بهدف وقایة  االستقطابتتضمن العمل على التصدي لعملیات 
الفئات االجتماعیة الهشة من الوقوع في اإلرهاب والتطرف من 
خالل برمجة جملة من األنشطة مع أطراف الشراكة الحكومیین 

  والمجتمع المدني والمنظمات
 تنظیم سلسلة من الدورات التدریبیة لدعم قدرات المتدّخلین -

بمراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي حول الرصد  االجتماعیین
في  لالستقطابلفائدة الفئات األكثر عرضة  والتعهد اإلدماج
  التطرف العنیف

تطویر مجموعة من األدوات العلمیة والبیداغوجیة لتقییم  -
واإلمكانیات المتاحة لمزید إضفاء  واالحتیاجاتالمخاطر 

  وٕاعادة اإلدماج النجاعة على عملیتي التعهد
في  االجتماعيتنمیة قدرات العاملین بمؤسسات النهوض  -

المؤرخ في  2017لسنة  58عدد إطار تنفیذ مقتضیات القانون 
  المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة 2017أوت  11
والمراهقات  للمراهقینالشروع في تنفیذ مشروع الفرصة الثانیة  -

جتماعي قابس التجربة اال واإلدماجوسیحتضن مركز الدفاع 
النموذجیة الخاصة بالوزارة ویتمثل هذا المشروع في آلیة شباك 

  احتیاجاتهموتوجیه المراهقین حسب  الستقطابموّحد 
منظومة إعالمیة خاصة بالجمعیات  إعدادالشروع في  -

  .العاملة في مجال اإلعاقة ومؤسسات التربیة المختّصة

 واإلشرافالقیادة والتخطیط :   1ن 
  في مجال النهوض االجتماعي

البحوث االجتماعیة :   7ن 
  متابعة الفئات الهشةو 

صرف المساعدات :   2ن 
  للعائالت المعوزة ومحدودة الدخل

  الشراكة مع الجمعیات:   3ن 
التكفل و اإلحاطة بالفئات : 4ن 

  ذات االحتیاجات الخصوصیة
التكفل و إعادة تأهیل : 5ن 

  قینالمعو  األشخاص
اإلحاطة باألشخاص :   6ن 

  المعوقین والمساعدة على التشغیل

ة النسبة العامّ  : 2رالمؤشّ المساهمة في :هدفال
 لألمیة

  :مزید تطویر تدخالت تعلیم الكبار في إطار *
االتفاقیتین اإلطاریتین مع الوكالة التونسیة للتدریب المهني  -

  تعلیم الكبار: 7ن 

 إنجازات الوحدة  لهدف ا مؤشرات قیس أداء   األهداف اإلستراتیجیة
2016 

 إنجازات
2017 

 إنجازات
 

2018 

 ق م
 

2019 

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

المساهمة في مقاومة :  1الهدف 
الفقر والحد من إقصاء الفئات 

  شةالمهمّ 

نسبة إدماج األشخاص : 1المؤشر  
 28  28  28  28.17  25.21  22 % المعوقین

  
  
  
28  

 المساهمة في:  2الهدف 
  التقلیص من النسبة العامة لألمیة

  15.2 15.7 15.9 16.1  17.21  17.36  18.3 % النسبة العامة لألمیة  : 1المؤشر 
  22.7  23.0 23.4  23.8  24.1  24.5  24.8  %  نسبة االمیة عند النساء : 2المؤشر 



التقلیص من النسبة 
  العامة لألمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : 3 رمؤشّ ال
 میة عند النساءاألنسبة  

  . وطنیة لإلرشاد الفالحيوالوكالة ال
اإلتفافیة اإلطاریة مع وزارة شؤون المرأة واألسرة وكبار  -

  .السن
األلمانیة المختصة في "   dvvi"اتفاقیة شراكة مع منظمة   -

  مجال تعلیم الكبار
االنطالق في إعداد خطة اتصالیة متكاملة تضع في * 

القیمة االعتبار تعدد المشهد اإلعالمي وٕایالء إعالم القرب 
الجدیر بها في تحسیس الرأي العام بأهمیة المشاركة واالنخراط 
في البرامج واألنشطة التعلیمیة والمهاریة والتثقیفیة بما یتماشى 

مع أهداف اإلستراتیجیة الوطنیة لمحو األمیة وتعلیم الكبار 
  والتعلیم غیر النظامي

تنظیم ورشات عمل مع االتحاد الوطني للمرأة التونسیة * 
والوكالة التونسیة للتدریب المهني والوكالة الوطنیة لإلرشاد 
الفالحي لتفعیل مجاالت التعاون المضمنة باالتفاقیات اإلطاریة 

 .المبرمة في الغرض
تنظیم ورشات عمل بالتعاون مع منظمة روتاري نادي * 

لفائدة متفقدي التربیة االجتماعیة ومعلمي التربیة ، البحیرة تونس
  .في إدماج الوسائط الرقمیة في تعلیم الكباراالجتماعیة 

تنظیم ورشات عمل لفائدة رؤساء الوحدات الجهویة لتعلیم * 
الكبار ومتفقدي التربیة االجتماعیة لتجوید آلیات التصرف الفني 

واإلداري والمالي في الوحدات الجهویة ومراكز محو األمیة 
  وتعلیم الكبار
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 نفقات البرنامج  -3

  

 مقابلدینارا  372 369 907في حدود  2020ضبطت نفقات برنامج  النھوض االجتماعي لسنة 

  : ع كما یليوتتوزّ  2019سنة  ادینار  278 016 867

  
  الدینار : الوحدة                                                                                                    

 البیان

  

 2018إنجازات 

  2019ق م  

مصادر  )%(النسبة  الفارق 2020تقدیرات 
   التبویب القدیم  التمویل

 التبویب الجدید

  نفقات التأجیر

 4,5 600 959 4 878 123 116 278 164 111 278 164 111 279 274 99 م ع م

    ح خ
   

 4,5 600 959 4 878 123 116 278 164 111 278 164 111 279 274 99 موارد الدولة

 - - - م ذ م ع
   

 4,5 600 959 4 878 123 116 278 164 111 278 164 111 279 274 99 مجموع القسم

  نفقات التسییر

 49,9 494 725 2 494 187 8 000 462 5 000 462 5 968 930 4 م ع م

 ح خ
        

 49,9 494 725 2 494 187 8 000 462 5 000 462 5 968 930 4 موارد الدولة

 54,1 000 947 000 122 1 000 175  000 175 م ذ م ع

 65,1 494 672 3 494 309 9 000 637 5 000 462 5 968 105 5 مجموع القسم

  نفقات التدخالت

 4,3 000 614 31 000 897 768  000 283 737  000 283 737 226 482 556 م ع م

 م ق خ م
     _ 

  
 _ _ 000 000 7 000 000 7    ح خ

 4,2 000 614 31 000 897 775 000 283 744  000 283 737 226 482 556 موارد الدولة

 000 2  000 2   000 2 م ذ م ع
  

 4,2 000 614 31 000 899 775 000 285 744  000 283 737 226 484 556 مجموع القسم

  نفقات اإلستثمار

 1,8 000 107 000 037 6 000 930 5 000 930 5 913 431 4 م ع م

 م ق خ م
 

  
   

 ح خ
 

     
 1,8 000 107 000 037 6 000 930 5 000 930 5 913 431 4 موارد الدولة



       م ذ م ع

 1,8 000 107 000 037 6 000 930 5 000 930 5 913 431 4 مجموع القسم

نفقات العملیات 
  المالیة

 م ع م
 

  
   

 م ق خ م
 

    
   

 ح خ
 

    
   

 موارد الدولة
 

    
   

 م ذ م ع
 

    
   

 مجموع القسم
 

    
   

  بقیة النفقات 

 م ع م
 

  
   

 م ق خ م
 

  
   

  000 000 7 486 297 9 ح خ
   

  000 000 7 486 297 9 موارد الدولة
   

 م ع م ذ
  

 
   

     000 000 7 486 297 9 مجموع القسم

 المجموع

 4,6 094 406 39 372 245 899 278 839 866 278 839 859 386 119 665 م ع م

 م ق خ م
 

  
   

 _ _ 000 000 7  000 000 7 486 297 9 ح خ

 4,6 094 406 39 372 245 906 278 839 866 278 839 866 872 416  674 موارد الدولة

 535 000 947 000 124 1 000 177 000 177 000 177 م ذ م ع

 4,7 094 353 40 372 369 907 278 016 867 278 016 867 872 593  674 مجموع القسم
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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  : 

53 091 7996 820 000771 997 0006 037 000837 945 799 (النهوض االجتماعي (المركزي1

10 873 971122 402182 00011 178 373 (النهوض االجتماعي (تونس2

3 204 24636 830120 0003 361 076 (النهوض االجتماعي (أریانة3

4 079 62556 473137 0004 273 098 (النهوض االجتماعي (بن عروس4

2 243 54631 535140 0002 415 081 (النهوض االجتماعي (منوبة5

3 939 34161 011148 0004 148 352 (النهوض االجتماعي (بنزرت6

5 001 24971 873246 0005 319 122 (النهوض االجتماعي (نابل7

2 917 22341 869133 0003 092 092 (النهوض االجتماعي (باجة8

1 413 64053 008154 0001 620 648 (النهوض االجتماعي (زغوان9

2 377 87249 271123 0002 550 143 Aالنهوض االجتماعي (الكاف)
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3 002 17489 291141 0003 232 465 Bالنهوض االجتماعي (سلیانة)

3 360 81361 710201 0003 623 523 Cالنهوض االجتماعي (القیروان)

6 062 00480 759169 0006 311 763 Dالنهوض االجتماعي (القصرین)

61 840215 000276 840 Eالنهوض االجتماعي (قفصة)

4 064 62759 259159 0004 282 886 Fالنهوض االجتماعي (سیدي بوزید)

60 406201 000261 406 Gالنهوض االجتماعي (صفاقس)

1 491 54242 257173 0001 706 799 Hالنهوض االجتماعي (المهدیة)

3 407 65762 032200 0003 669 689 Iالنهوض االجتماعي (المنستیر)

46 912213 000259 912 Jالنهوض االجتماعي (قابس)

61 219185 000246 219 Kالنهوض االجتماعي (مدنین)

45 630128 000173 630 Lالنهوض االجتماعي (تطاوین)

35 377128 000163 377 Mالنهوض االجتماعي (توزر)

46 707118 000164 707 Nالنهوض االجتماعي (قبلي)

3 118 31836 065139 0003 293 383 Oالنهوض االجتماعي (سوسة)
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2 474 23153 758147 0002 674 989 Pالنهوض االجتماعي (جندوبة)

116 123 8788 187 494775 897 0006 037 000906 245 372 3جمـــلة البرنامج
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 نفقات التأجیر  3-1
ارد باعتبار المو 2020لسنة  تعھدا ودفعا االجتماعي النھوض التأجیر لبرنامجضبطت نفقات 

سنة  ادینار 278 164 111   مقابل دینارا 878 123 116 دفي حدوالذاتیة للمؤّسسات العمومیة 

وتعزى ھذه الزیادة إلى ترسیم االنعكاس المالي للزیادات في  %4,5أّي بنسبة زیادة تقّدر بــ  2019

  .األجور

ّزعین بین عونا مو 5773یبلغ عدد األعوان المرّخص فیھم ببرنامج النھوض االجتماعي  -

أعوان المؤّسسات العمومیة الخاضعة  1796أعوان اإلدارات المركزیة والجھویة و  3901

أعوان المؤّسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلّة المحاسبة  76لمجلّة المحاسبة العمومیة و 

 .العمومیة

ان أعوخطّ تھّم أساسا  517لبرنامج النھوض االجتماعي  2020یبلغ عدد خطط الترقیة لسنة  -

 .خطّة 190خطّة والعملة  179االجتماعیة  الخدمة

  نفقات التسییر   3-2
باعتبار الموارد  2020لسنة  تعھدا ودفعا النھوض االجتماعيضبطت نفقات التسییر لبرنامج 

أّي  2019سنة  ادینار 000 637 5دینارا مقابل  494 309 9 في حدود الذاتیة للمؤّسسات العمومیة

وتفّسر ھذه الزیادة بترسیم االنعكاس المالي لإلحداثات الجدیدة وتعدیل  %65,1بزیادة تقّدر بــ 

  .األسعار

ا دینار 122 1االجتماعي بــ  النھوض برنامج ساتتقّدر الموارد الذاتیة لنفقات تسییر مؤسّ 

  :تتوّزع بین 

ü  عن  د تھّم أساسا مركز التأھیل المھني للقاصرین.أ 173مؤّسسات عمومیة ذات صبغة إداریة

 .د.أ 170الحركة العضویة بقصر سعید 

ü  د تھّم المركز الدولي للبحوث والدراسات .أ 949مؤّسسات عمومیة ال تكتسي صبغة إداریة

 ".بسمة"حول اإلعاقة والتكوین 

 الت نفقات التدخّ  3-3
باعتبار  2020لسنة  دفعادا وتعھّ  النھوض االجتماعي الت لبرنامجضبطت نفقات التدخّ 

 ادینار 000 285 744مقابل  دینارا 000 899 775 حدود فيللمؤّسسات العمومیة  الموارد الذاتیة

  .%4,2أّي بنسبة زیادة تقّدر بــ  التبویب الجدید باعتباروذلك  2019لسنة 

 .ادینار 000 2بــ  النھوض االجتماعي ساتل مؤسّ تقّدر الموارد الذاتیة لنفقات تدخّ  -
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  :حو التالي وتتوّزع التدّخالت أساسا على الن

 : النھوض بالمعوزین  ∗

 د .م 635:                        منح قاّرة للعائالت المعوزة  -

 د.م  13:                           برنامج العودة المدرسیة  -

 د.م 37:       إعانات بمناسبة األعیاد والمناسبات الدینیة  -

 د.م 9 :          ما قبل الدراسة  في سنّ  مراكز األطفال -

 د.م 4:  مشاریع لفائدة العائالت المعوزة والفئات الھّشة  -

 د.م 5,5:      مجانیة النقل البّري ألبناء العائالت المعوزة  -

 :النھوض بالمعوقین  ∗

 د.م 20: منح لفائدة جمعیات التربیة المختّصة  -

 د.م 2,5: بعث موارد رزق للمعوقین  -

 د.م 1,4: اقتناء آالت تعویضیة  -

 د.م 0,7: ل باألشخاص المعوقین منحة تكفّ  -
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 االستثمارنفقات  3-4
 دینارا 000 037 6 حدودالنھوض االجتماعي في لبرنامج  االستثمارضبطت نفقات 

ع حسب البرامج الفرعیة على النحو وتتوزّ  2019سنة  ادینار  000 930 5مقابل  2020لسنة 

 : التالي
  ارألف دین :الوحدة                

 )%(النسبة  الفارق 2020تقدیرات  2019ق م  البیان

 1,8 107,000 6.037,000 5.930,000  النهوض االجتماعي المركزي

 1,8 107,000 6.037,000 5.930,000 المجموع

  
  : كما یمكن توزیعھا كما یلي

 ألف دینار : الوحدة                    

رجیة موارد قروض خا الموارد العامة للمیزانیة  
  المجموع  ح خ موظفة

 _ 965 3  مشاریع بصدد اإلنجاز
 
_ 

 
3 965 

 مشاریع جدیدة
 

2 072 
 

 
_ 

 
 
_ 

 
2 072 

 037 6  _  _  037 6 المجموع 

  
  : على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي رت نفقات اإلستثماروقد تطوّ 

  
  ألف دینار : الوحدة                  

 البیان
 تطوراإلعتمادات 2020تقدیرات  2019 ق م

 إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد
إعتمادات 

 التعهد
إعتمادات 

 إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد الدفع

 235,000- 3.240,000- 3.965,000 _ 4.200,000 3.240,000  مشاریع بصدد اإلنجاز

 342,000 4.077,000 2.072,000 9.407,000 1.730,000 5.330,000  مشاریع وبرامج جدیدة

 المجموع
8.570,000 5.930,000 9.407,000 6.037,000 837,000 107,000 
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  :   2020لسنة  النھوض االجتماعينفقات اإلستثمار لبرنامج   تھمّ 

    ) :الدفع( المشاریع والبرامج المتواصلة 

  د.أ 065 1:   بسإحداث مركز جدید إلیواء وتأھیل المعوقین فاقدي السند بقا

  د.أ 800:   تھیئة قسم النھوض االجتماعي بسلیانة

  د.أ 800:   بناء قسم النھوض االجتماعي بالقیروان

  د.أ 400:   "السند"توسیع المركز االجتماعي والتربوي 

  د.أ 300:   تھیئة وتجھیز الوحدات المحلیة للنھوض االجتماعي

  
  ) :الدفع(المشاریع والبرامج الجدیدة 

  

  د.أ 992:   اقتناء أراضي                                 

  د.أ 600:   تھیئة وتجھیز الوحدات المحلیة للنھوض االجتماعي  

  د.أ 400:   اقتناء تجھیزات إداریة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج الهجرة و التونسيين بالخارج
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   برنامج الھجرة والتونسیین بالخارج
  
  

  
 تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ  -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

لذلك سیتّم  االجتماعیة السیاسات في األولویة ذات االھتمامات أحد بالخارج التونسیون لیشكّ 

 :  عبر وذلك الھجرة سیاساتر وتطوی الفئة بھذه اإلحاطة مزید علىالعمل ضمن ھذا البرنامج 

  : خالل من الھجرة في فالتصرّ  مجال في الرشیدة الحوكمة تعزیز §

 .اإلستراتیجي خطیطوالت دعم التفكیر -

  .بالخارج والتونسیین الھجرة مجال في ةالمختصّ  الرسمیة الجھات بین التنسیق إحكام -

 .بالخارج والتونسیین بالھجرة المھتمة ساتیةالمؤسّ  المنظومة تطویر -

 

  

 الھجرة والتونسیین بالخارج

 العالقة مع التونسیین بالخارج: البرنامج الفرعي 
 

  :وحدة عملیاتیة 
  المرصد الوطني للھجرة -

  : فاعل عمومي
  دیوان التونسیین بالخارج -

المندوبیات الجھویة لدیوان  -

  التونسیین بالخارج

  

الدولي اإلدارة العامة للتعاون  -

  في مجال الھجرة

 اإلدارة العامة للتخطیط والمتابعة -

  في مجال الھجرة
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 : للمھاجرین واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق حمایة §

 الثنائیة االتفاقیات بتعمیمین للمھاجر صحیةوال  االجتماعیة الرعایة منظومة تدعیم خالل من -

 لىم عبھ اإلحاطة لمزید برامج  ووضع المستقبلة البلدان مع االجتماعي الضمان مجال في

 ورعایة مھنیا واجتماعیا طوعیة بصفة منھم العائدینولین المرحّ  وإدماج اإلقامة دول مستوى

 .بتونس المقیمین واألجانب الالجئین حقوق

 تدعیم في ومساھمتھم الوطنیة التنمیة مجال في بالخارج المقیمین تونسیینال جھود دعم §
 ،الوطني نسق االستثمار

 الھویة على للمحافظة السعير عب بالخارج المقیمة التونسیة بالجالیة الصلة ربط تدعیم §

 مراكز بعث على والعمل الجدیدة األجیال منھا ةوخاصّ  بالوطن صلتھاز وتعزی الوطنیة

 التربویة األنشطة لتعاطي المالئم اإلطار وتوفیر األوروبیة المدن بأھمّ  ثقافیة– ةاجتماعی

 . والتثقیفیة
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  خارطة برنامج الھجرة والتونسیین بالخارج:  5 رسم بیاني عدد
  
  
  

برنامج الھجرة والتونسیین بالخارج

العالقة مع : برنامج فرعي 
التونسیین بالخارج

مستوى مركزي

الفاعلین العمومیین

جھويمستوى 

دیوان التونسیین بالخارج

مستوى إقلیمي

في مجال الھجرة واالستشراف االدارة العامة للتخطیط 
والتونسیین بالخارج 

المرصد الوطني للھجرة
الدولي في مجال العامة للتعاون االدارة 
الھجرة

  
  
  
  
  

  

المجلس الوطني 
للتونسیین المقیمین 

 بالخارج
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الهجرة و التونسیین بالخارج

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزانیة برنامج  الهجرة و التونسیین بالخارج لسنة 

4البرنامج

081 2القیادة و األشراف في مجال الهجرة والتونسیین بالخارج

100البحوث في مجال الهجرة

290 25االحاطة في مجال الهجرة و التونسیین بالخارج

27 471  المجموع :
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 أداء البرنامج -1
  

  : ج في ما یليل إطار أداء البرنامیتمثّ 
  
  رات األداءر مؤشّ األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطوّ   2-1

را وتنفیذا  وذلك بإرساء  على النھوض بسیاسات الھجرة تصوّ سیتّم ضمن ھذا البرنامج العمل 

ط استراتیجي یھدف باألساس إلى توحید الرؤى وترشید الموارد ودعم التنسیق بین مختلف مخطّ 

  .من الفرص المتاحة في ھذا المجال دةاالستفاالمبادرات  مع 

 

  :تقدیم األھداف  -
  : تدعیم مساھمة التونسیین بالخارج في مجھودات التنمیة:  1الھدف 

المباشر للتونسیین بالخارج والمبالغ المالیة  االستثمارل ھذا الھدف في رصد حجم یتمثّ  :تقدیم الھدف 

  .لة إلى تونسمن العملة الصعبة المحوّ 

لة  على تحفیز التونسیین بالخارج على القیام المتابعة والعمل مع جمیع األطراف  المتدخّ  : 1ر مؤشّ  -

 .والتحویالت المالیة داخل الوطن باالستثمارات

 

 
 : تعزیز العالقة مع التونسیین بالخارج:  2الھدف 

  : م ھذا الھدف من خالل یتجسّ   :تقدیم الھدف 

لة في ندوات وملتقیات وورشات عمل منظمة من طرف المصالح التظاھرات المتمثّ  -

 .الشؤون اإلجتماعیة ودیوان التونسیین بالخارج بمھّمةالخصوصیة  للھجرة 

 .عدد الوافدین التونسیین من مختلف شرائح الجالیة على دار التونسي والمنتفعین بخدماتھا -

 

  

األهداف 
  اإلستراتیجیة

الهدف  مؤشرات قیس أداء 
 الوحدة  

 إنجازات
2016 

 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

تدعیم :  1الهدف 
مساهمة التونسیین 

بالخارج في 
  مجهودات التنمیة

نســـــــبة المشـــــــاریع :  1المؤشـــــــر
ـــــة مـــــن قبـــــل  االســـــتثماریة الممول

 التونسیین بالخارج
% 4.2  3.3  5.1  8.1 9  10  12  
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واإلحاطة والتوجیھ وتحسین الخدمات المسداة لفائدة التونسیین  االستقطابمتابعة :  2ر المؤشّ 

  .بالخارج بتعزیز الھیاكل المختصة بالھجرة والتونسیین بالخارج

  

  

  
   أنشطة البرنامج 2-2
 

  المؤشرات  اإلستراتیجیة األهداف
  التدخالت 

 نشطةاأل  دون تأثیر مالي 

تدعیم مساهمة التونسیین :  1الهدف 
  بالخارج في مجهودات التنمیة

نسبة :  1المؤشر
المشاریع االستثماریة الممولة 

 من قبل التونسیین بالخارج

تنظیم ملتقیات وندوات تحسیسیة بالخارج 
حول فرص اإلستثمار وآلیات التشجیع 

  على اإلستثمار بتونس

ل الهجرة القیادة واإلشراف في مجا:   1ن 
  .والتونسیین بالخارج

  البحوث في مجال الهجرة:   2ن 

تعزیز العالقة مع :   2الهدف 
  التونسیین بالخارج

نسبة رضا :  2المؤشر
التونسیین المقیمین بالخارج 
المتمتعین بخدمات المراكز 

 اإلجتماعیة والثقافیة

دعم البرامج اإلجتماعیة والثقافیة لفائدة 
تونسي وزیادة عدد النوادي الجالیة بدار ال

علما وأن العدید منها مغلق . صلبها
 – 2017( للتأخیر الحاصل في التعیینات 

2019(  

اإلحاطة االجتماعیة والثقافیة : 3ن 
  بالتونسیین بالخارج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األهداف 
  اإلستراتیجیة

الهدف  مؤشرات قیس أداء 
  

 إنجازات الوحدة
2016 

 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

تعزیز :   2الهدف 
العالقة مع 

  التونسیین بالخارج

نســــــــــــبة رضــــــــــــا :  2المؤشــــــــــــر
التونســــــــیین المقیمــــــــین بالخــــــــارج 
المتمتعــــــــین بخــــــــدمات المراكــــــــز 

 .اإلجتماعیة والثقافیة
 

% 60% 50 % 50 %  %60 65 % 70%  75 %  
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 نفقات البرنامج  -2

  

دینارا  000 471 27 في حدود 2020الھجرة والتونسیین بالخارج لسنة ضبطت نفقات برنامج 

  : ع كما یليوتتوزّ  2019سنة  ادینار 970 880 20مقابل 

  
  الدینار : الوحدة

 البیان

  

 2018إنجازات 

  2019ق م  

مصادر  )%(النسبة  الفارق 2020تقدیرات 
 التبویب الجدید  التبویب القدیم  التمویل

  نفقات التأجیر

 630 358 5 100 470 22 470 111 17 470 111 17 839 963 15 م ع م
 

    ح خ
   

 31,3 630 358 5 100 470 22 470 111 17 470 111 17 839 963 15 موارد الدولة

   - م ذ م ع
   

 31,3 630 358 5 100 470 22 470 111 17 470 111 17 839 963 15 مجموع القسم

  نفقات التسییر

 500 781 000 191 3 500 409 2 500 409 2 138 219 2 م ع م
 

       ح خ
  

 32,4 500 781 000 191 3 500 409 2 500 409 2 138 219 2 موارد الدولة

     م ذ م ع
  

 32,4 500 781 000 191 3 500 409 2 500 409 2 138 219 2 مجموع القسم

  نفقات التدخالت

 000 450 000 810 1 000 360 1  000 660 000 500 م ع م
 

         م ق خ م
         ح خ

 33,1 000 450 000 810 1 000 360 1  000 660 000 500 موارد الدولة

      م ذ م ع
   

 33,1 000 450 000 810 1 000 360 1  000 660 000 500 مجموع القسم

  نفقات اإلستثمار

       م ع م
       م ق خ م

    ح خ
   

    موارد الدولة
   



       م ذ م ع

    - - - مجموع القسم

  نفقات العملیات المالیة

    م ع م
   

      م ق خ م
   

      ح خ
   

      موارد الدولة
   

      م ذ م ع
   

      مجموع القسم
   

  بقیة النفقات 

  000 700 000 565 م ع م
   

    م ق خ م
   

    ح خ
   

  000 700 000 565 موارد الدولة
   

    م ذ م ع
   

  000 700 000 565 وع القسممجم
   

 المجموع

 31,6 130 590 6 000 471 27 970 880 20 970 880 20 977 247 19 م ع م

    م ق خ م
   

    ح خ
   

 31,6 130 590 6 000 471 27 970 880 20 970 880 20 977 247 19 موارد الدولة

    م ذ م ع
   

 31,6 130 590 6 000 471 27 970 880 20 970 880 20 977 247 19 مجموع القسم
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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  : 

22 470 1003 191 0001 810 00027 471 100 العالقة مع التونسیین بالخارج1

22 470 1003 191 0001 810 00027 471 100 4جمـــلة البرنامج
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  فقات التأجیرن 3-1

في حدود  2020لسنة  تعھدا ودفعا ضبطت نفقات التأجیر لبرنامج الھجرة والتونسیین بالخارج

وتفّسر ھذه  %31,3أّي بزیادة تقّدر بــ  2019سنة  ادینار 470 111 17 مقابلدینارا  100 470 22

لملحقین لتأجیر ا سعر الصرف بالنسبة تحیینترسیم االنعكاس المالي للزیادة في األجور والزیادة ب

  .االجتماعیین واألعوان المحلیین

عونا موّزعین  329 المرّخص فیھم لبرنامج الھجرة والتونسیین بالخارج یبلغ عدد األعوان -

اضعة لمجلّة أعوان المؤّسسات الخ 11أعوان اإلدارات المركزیة والجھویة و 32بین 

غیر الخاضعة لمجلّة عدد أعوان المؤّسسات العمومیة  المحاسبة العمومیة في حین یبلغ

تابعین لدیوان  عونا عاملین بالخارج 75عونا وذلك باعتبار  286المحاسبة العمومیة 

 .التونسیین بالخارج

  .د.أ 4لفة قدرھا خّطة بك 11یبلغ عدد الترقیات لبرنامج الھجرة والتونسیین بالخارج ما قدره  -

     

  نفقات التسییر 3-2

في  2020لسنة  تعھدا ودفعا ضبطت نفقات التسییر لبرنامج  الھجرة والتونسیین بالخارج

تفّسر  %32,4أّي بزیادة تقّدر بــ  2019سنة  دینارا 500 409 2دینارا مقابل  000 191 3 حدود

  .تونسیین المقیمین بالخارجالمجلس الوطني للأساسا بترسیم منحة الدولة بعنوان تسییر 

  

  التنفقات التدخّ  3-3

 حدودفي  تعھدا ودفعا الھجرة والتونسیین بالخارج الت لبرنامجضبطت نفقات التدخّ 

        أّي بنسبة زیادة تقّدر 2019سنة  ادینار 000 360 1 مقابل 2020 لسنةینارا  000 810 1

لتدّخل للمؤّسسات الراجعة بالنظر للبرنامج تفّسر أساسا بترسیم منحة الدولة بعنوان ا %33,1بــ 

  .التبویب الجدیدواعتماد 

وباعتبار التبویب الجدید للمیزانیة ستبلغ كلفة المشاریع التي سینجزھا دیوان التونسیین  -

 :موّزعة بین  د.أ 700ما قدره  تعھدا ودفعا بالخارج

ü  د.أ 500: دیوان التونسیین بالخارج لشراء مقّر 

ü د.أ 200: ات مختلفة لفائدة دیوان التونسیین بالخارج ھییئات وتجھیزت. 
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  برنامج القیادة والمساندة
  
  

  
 تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

تقدیم إلى  یعتبر برنامج القیادة والمساندة برنامج دعم لبقیة البرامج الخصوصیة وھو یھدف

برامج والتي تتمحور باألساس حول التصرف في الموارد الخدمات الضروریة لمختلف ھذه ال

  . باإلضافة إلى توفیر وسائل العمل المادیة والتقنیة لمھّمةالبشریة و المالیة ل

كما یعمل البرنامج على دعم المجھودات الرامیة إلى تحسین مستوى العمل اإلداري من خالل 

ثة و إرساء مزید من النجاعة والشفافیة خاصة تعصیر الخدمات اإلداریة باعتماد التكنولوجیات الحدی

  .عبر تدعیم الخدمات المقدمة للمواطن على الخط

  

  

 القیادة والمساندة

 )مركزي(القیادة والمساندة : البرنامج الفرعي 
 

 :وحدات عملیاتیة  -
للشغل المعھد الوطني 

والدراسات 

 االجتماعیة

المعھد العالي للتربیة 

 ةالمختصّ 

 

 الدیوان  -

 العامة للمصالح المشتركة اإلدارة -

العامة لالحصاء والتحلیل  اإلدارة -

 والتخطیط االستراتیجي

وحدة تكنولوجیات المعلومات  -

  واالتصاالت

وحدة التصرف في المیزانیة حسب  -

 األھداف

للشؤون القانونیة ة العامّ  اإلدارة -

 والنزاعات

  

 

  :البرنامج الفرعي 
 )جھوي(الدعم الالمحوري 

 

اإلدارات الجھویة للشؤون االجتماعیة  -

)24 :( 

 وحدات المصالح المشتركة

  اإلعالمیةوحدات 

 وحدات التوثیق 
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  : في ھذا اإلطار یسعى برنامج القیادة والمساندة إلى 

 ،للمھّمةتطویر منظومة اإلشراف على الھیاكل والمؤسسات التابعة  §

 والیقظة اإلداریة، االستشرافال الحرص على دعم ثقافة التجدید وامتالك المھارات في مج §

 توفیر الوسائل البشریة والمادیة الضروریة لتنفیذ البرامج، §

تطویر طرق التصرف في الموارد البشریة ودعم برامج التكوین الھادفة لتنمیة القدرات  §

 المھنیة،

 تحسین النظم المعلوماتیة ودعم استعمال التكنولوجیات الحدیثة، §

 لح اإلداریة والمالیة والفنیة المتدخلة في تنفیذ البرنامج،التنسیق بین مختلف المصا §

 ترشید التصرف اإلداري والمالي وضمان جودة الخدمات اإلداریة، §

 .المساعدة على تطویر منظومة للتخطیط والمتابعة والتقییم §
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 خارطة برنامج القیادة والمساندة:  6 رسم بیاني عدد

 
 
  

  

برنامج القیادة والمساندة

القیادة والمساندة: برنامج فرعي

مستوى مركزي

الفاعلین العمومیین

جھويمستوى 

مستوى إقلیمي

الالمحوريالدعم : برنامج فرعي 

الدیوان 

االدارة العامة للمصالح المشتركة

والتحلیل  لالحصاءاالدارة العامة 
والتخطیط االستراتیجي

وحدة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت

االدارة العامة للشؤون القانونیة 
المعھد العالي للتربیة المختصةوالنزاعات

):24(اإلدارات الجھویة للشؤون االجتماعیة 
وحدات المصالح المشتركة

وحدات االعالمیة 
وحدات التوثیق 

المعھد الوطني للشغل والدراسات  
االجتماعیة

مكتب اللجنة القارة للصفقات العمومیة
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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

225القیادة

041 17التصرف في الموارد البشریة

029 15التصرف في الموارد اللوجستیة

7 288(INTES+ISES) التعلیم العالي

577 23تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري

63 159  المجموع :



74  
  

 

 أداء البرنامج -2
  :ل إطار أداء البرنامج في ما یليیتمثّ 

  رات األداءر مؤشّ األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطوّ  -2-1
ü ف حسن التصرّ ي إطار حوكمة الموارد المتاحة ویندرج ھذا الھدف ف:  فاعلیة برنامج القیادة

 :ت من خالل ترشید النفقافي االعتمادات المرصودة و

یندرج ھذا الھدف في إطار ف التقدیري في الموارد البشریة والعمل على تحسین التصر -

 وتطویرفي إطار تكریس مقومات اإلصالح اإلداري  نالعمومیی األعوانتطویر جودة أداء 

 البشریة، الموارد قدرات و تطویر اإلداریة الھیاكل أداء

 ترشیدالرامیة ل اإلستراتیجیةدرج ھذا الھدف ضمن ینو فالعمل على ترشید نفقات التصرّ  -

 ثرأوالشفافیة لما لذلك من  تكریس مبادئ النجاعةو الرشیدة مات الحوكمةمقوّ  إرساءو النفقات

 المساھمة إلى اإلطار ھذا في الوزارة تسعىو   میزانیتھا  ومردودیة الدولة موارد على مباشر

 وتحسین والھاتف والماء الطاقة في اإلستھالك دترشی مجال في الوطنیة التوجھات تحقیق في

 مستوى على النجاعة من مزید المادیة لتحقیق الوسائل مختلف وفي التجھیزات في التصرف

 .اإلداري  العمل

و یندرج ھذا الھدف ضمن  وق الشغلسئمة نوعیة تكوین الطلبة لحاجیات مالالعمل على  -

لخاضعة إلشرافھا و مالئمتھ لمتطلبات سوق الشغل توجھ الوزارة لتطویر التكوین بالمؤسسات ا

دعم تشغیلیتھم و اإلشرافتحسین اإلدماج المھني لخریجي مؤسسات التعلیم العالي تحت  بغایة

م للطلبة على تعمل الوزارة على دعم جودة التكوین والتأطیر األكادیمي المقدّ  اإلطارفي ھذا و

باإلضافة إلى متابعة خریجیھا  اییر الفنیة المطلوبةلبلوغ المعي وذلك المستویین النوعي و الكمّ 

وتیسیر إدماجھم المھني من خالل تركیز خلیة متابعة تتولى جمع المعطیات وتحلیلھا للمساعدة 

على رسم استراتیجیات التكوین وتوجیھھا وتعدیلھا وتوفیر فرص للتكوین التكمیلي و تحسین 

  . لبات المھن واحتیاجات سوق الشغلالكفاءات لمزید مالءمتھا مع خصوصیات و متط
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  تقدیم األھداف  -
  م في كتلة األجورالتحكّ :  1الھدف 

ف في االعتمادات حسن التصرّ رد البشریة ویندرج ھذا الھدف في إطار حوكمة الموا : تقدیم الھدف -

  .للتأجیرالمرصودة 

  .المنجزة األجور التقدیریة وكتلة األجوراحتساب الفارق بین كتلة : 1ر المؤشّ  -

  
  

  فاعلیة برنامج القیادة:  2الھدف  -

ف في االعتمادات حسن التصرّ في إطار حوكمة الموارد المتاحة ویندرج ھذا الھدف :تقدیم الھدف  -

  .المرصودة وترشید النفقات

  .ةالمھمّ احتساب نفقات البرنامج مقارنة باعتمادات :  2 رالمؤشّ  -

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

األهداف 
  اإلستراتیجیة

الهدف  مؤشرات قیس أداء 
 الوحدة  

 إنجازات
2016 

 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

التحكم :  1الهدف
  في كتلة األجور

نسبة صحة التقدیرات في 
المرسم في (كتلة األجور 

قانون المالیة األصلي 
 ) زالمنج/

  %98  %97.8  %97.6  % 97.4 %97.22 %96.04 %93.44 نسبة

األھداف 
  اإلستراتیجیة

الھدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات الوحدة  

2016 
 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

فاعلیة :   2الھدف
برنامج القیادة 

  والمساندة

حجم برنامج :   2المؤشر 
القیادة والمساندة مقارنة 

 بمیزانیة المھمة
% 3.5 2.9 3.45 3.41 3.3 3.2 3 
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   أنشطة البرنامج 2-2

  التدخالت   المؤشرات  اإلستراتیجیة األهداف
 دون تأثیر مالي 

 األنشطة

التحكم في :  1الهدف
  كتلة األجور

نسبة :  1المؤشر 
صحة التقدیرات في كتلة 

 االجور

مواصلة تركیز وتطویر تطبیقة اعالمیة تمكن من  -
من الموارد البشریة موزعین حسب ضبط الحاجیات 
  االصناف والرتب

تحدید الحاجیات على المستوى المركزي والجهوي  -
  طبقا لألولویات وبناء على الموارد المتاحة

تدقیق التقدیرات بناء على معطیات محینة حول  -
  األعوان 

  تحیین جداول توزیع االعوان حسب االصناف والرتب -
  یفيإعداد بطاقات الوصف الوظ -
  إعداد مخطط لتوظیف اعوان الوزارة -

  القیادة:   1ن 

التصرف في الموارد :   2ن 
  البشریة

فاعلیة :   2الهدف
برنامج القیادة 

  والمساندة

حجم :   2المؤشر 
برنامج القیادة والمساندة 

 مقارنة بمیزانیة المهمة

  إعداد وتنفیذ ومتابعة المیزانیة -
  

التصرف في الموارد :   3ن 
  اللوجیستیة

تنفیذ ومتابعة المیزانیة :   5ن 
  على المستوى االمركزي

اعداد تطبیقیة اعالمیة تمكن من التصرف في  -
  المعدات والبناءات

  اعداد جرد المعدات والبناءات -
  تحدید الحاجیات على المستوى المركزي  -
  ترشید االستهالك -
  إعداد أدلة االجراءات -
لمشغلة في القطاع العام و الخاص اعالم الهیاكل ا -

والجمعیاتي و مدها بقائمة في خریجي المعهد لكل 
  سنة لتسهیل إدماجهم

العمل على فتح مجاالت عمل جدیدة للمربین  -
اإلدماج المدرسي ، رعایة المسنین و غیر المتكیفین (

...) اجتماعیا والتشجیع على بعث مؤسسات خاصة
  اإلدماج المهني ظوظهم فيحمن شأنها أن تزید من 

تركیز خلیة متابعة خریجي المعهد العالي للتربیة  -
  المختصة 

مراجعة برامج و شعب التكوین بالمعهد بالتنسیق بین  -
  مصالح وزارة التعلیم العالي ووزارة الشؤون االجتماعیة

  التعلیم العالي:   4ن 
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 نفقات البرنامج -3
  

مقابل دینارا  488 187 63في حدود  2020لسنة  المساندةضبطت نفقات برنامج القیادة و

 : ع كما یليوتتوزّ  2019سنة  ادینار 755 355 49
  الدینار : الوحدة 

 البیان

  

 2018إنجازات 

  2019ق م  

مصادر  )%(النسبة  الفارق 2020تقدیرات 
 التبویب الجدید  التبویب القدیم  التمویل

  نفقات التأجیر

 692 188 11 447 956 45 755 767 34 755 767 34 369 104 32 م ع م
 

    ح خ
   

 32,2 692 188 11 447 956 45 755 767 34 755 767 34 369 104 32 موارد الدولة

    م ذ م ع
   

 32,2 692 188 11 447 956 45 755 767 34 755 767 34 369 104 32 مجموع القسم

  نفقات التسییر

 041 444 041 816 5 000 372 5 000 372 5 551 090 5 م ع م
 

      ح خ

   
 8,3 041 444 041 816 5 000 372 5 000 372 5 551 090 5 موارد الدولة

 000 40 000 40  م ذ م ع
 

-40,000 -100 

 7,4 041 404 041 816 5 000 412 5 000 412 5 551 090 5 مجموع القسم

  نفقات التدخالت

 000 24 000 437 4  000 413 4  000 413 4 000 731 3 م ع م
 

         م ق خ م
      ح خ

   
 0,5 000 24 000 437 4  000 413 4  000 413 4 000 731 3 موارد الدولة

 000 28  000 28  000 28  م ذ م ع
  

 0,5 000 24 000 465 4  000 441 4  000 431 4 000 731 3 مجموع القسم

  االستثمارنفقات 

 000 215 2 000 950 6 000 735 4 000 735 4 644 647 2 م ع م
 

       م ق خ م
    ح خ

   
 46,8 000 215 2 000 950 6 000 735 4 000 735 4 644 647 2 موارد الدولة

    م ذ م ع
   



 46,8 000 215 2 000 950 6 000 735 4 000 735 4 644 647 2 مجموع القسم

  نفقات العملیات المالیة

    ع م م
   

      م ق خ م
   

      ح خ
   

      موارد الدولة
   

      م ذ م ع
   

      مجموع القسم
   

  بقیة النفقات 

    م ع م
   

    م ق خ م
   

    ح خ
   

    موارد الدولة
   

    م ذ م ع
   

    مجموع القسم
   

 المجموع

 28,1 733 871 13 488 159 63 755 287 49 755 287 49 564 573 43 م ع م

    م ق خ م
   

    ح خ
   

 28,1 733 871 13 488 159 63 755 287 49 755 287 49 564 573 43 موارد الدولة

 58,8- 000 40- 000 28 000 68 000 68  م ذ م ع

 28 733 831 13 488 187 63 755 355 49 755 355 49 564 573 43 مجموع القسم
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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  : 

23 526 4864 668 7454 437 0006 950 00039 582 231 القیادة و المساندة1

1 419 52660 6701 480 196 (الدعم الالمحوري(تونس2

507 58160 987568 568 (الدعم الالمحوري(أریانة3

858 24850 590908 838 (الدعم الالمحوري(بن عروس4

625 35545 900671 255 (الدعم الالمحوري(منوبة5

619 53446 390665 924 (الدعم الالمحوري(بنزرت6

662 73044 315707 045 (الدعم الالمحوري(نابل7

460 47745 646506 123 (الدعم الالمحوري(باجة8

290 51445 350335 864 (الدعم الالمحوري(زغوان9

1 161 82052 5351 214 355 Aالدعم الالمحوري(الكاف)
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 988 20453 5051 041 709 Bالدعم الالمحوري(سلیانة)

771 80152 847824 648 Cالدعم الالمحوري(القیروان)

3 454 84447 1403 501 984 Dالدعم الالمحوري(القصرین)

1 163 17050 6901 213 860 Eالدعم الالمحوري(قفصة)

783 07632 926816 002 Fالدعم الالمحوري(سیدي بوزید)

762 96348 825811 788 Gالدعم الالمحوري(صفاقس)

1 122 35542 9901 165 345 Hالدعم الالمحوري(المهدیة)

726 90352 160779 063 Iالدعم الالمحوري(المنستیر)

817 42447 885865 309 Jالدعم الالمحوري(قابس)

378 90247 115426 017 Kالدعم الالمحوري(مدنین)

908 75938 055946 814 Lالدعم الالمحوري(تطاوین)

1 114 87750 3701 165 247 Mالدعم الالمحوري(توزر)

830 94532 460863 405 Nالدعم الالمحوري(قبلي)

752 39352 525804 918 Oالدعم الالمحوري(سوسة)
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1 247 56045 4201 292 980 Pالدعم الالمحوري(جندوبة)

45 956 4475 816 0414 437 0006 950 00063 159 488 9جمـــلة البرنامج
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  نفقات التأجیر 3-1

باعتبار الموارد الذاتیة  تعھدا ودفعا والمساندة القیادة لبرنامج ضبطت نفقات التأجیر

سنة  ادینار 755 767 34 مقابل 2020لسنة دینارا  447 956 45في حدود للمؤّسسات العمومیة

االنعكاس المالي للزیادة في  وتفّسر ھذه الزیادة أساسا بترسیم %32,1أّي بزیادة تقّدر بــ  2019

  .األجور

 1613عونا موّزعین بین  1831یبلغ عدد األعوان المرّخص فیھم لبرنامج القیادة والمساندة  -

أعوان المؤّسسات العمومیة الخاضعة لمجلّة  218أعوان اإلدارات المركزیة والجھویة و 

  .المحاسبة العمومیة

    .د.أ 72خّطة بانعكاس مالي قدره  186یبلغ عدد خطط الترقیة المخّصصة للبرنامج  -

  
  نفقات التسییر 3-2

باعتبار الموارد الذاتیة  تعھدا ودفعا القیادة والمساندةلبرنامج  ضبطت نفقات التسییر

 2019سنة  ادینار 000 412 5 مقابلدینارا  041 816 5 بما قدره 2020لسنة  للمؤّسسات العمومیة

ّصص أساسا لتغطیة نفقات التسییر االعتیادي للمصالح ستخو %7,4أّي بنسبة زیادة تقّدر بــ 

إضافة إلى المنحة المخّصصة لتسییر ... كاألكریة واألداءات البلدیة وشراء الوقود والكھرباء والغاز

المعھد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة والمعھد (المؤّسسات العمومیة الراجعة بالنظر للبرنامج 

   ).ةالعالي للتربیة المختصّ 

  
  التنفقات التدخّ  3-3

باعتبار الموارد الذاتیة  تعھدا ودفعا الت لبرنامج  القیادة والمساندةضبطت نفقات التدخّ 

سنة  ادینار 000 441 4 مقابل 2020لسنة  دینارا 000 465 4في حدود  للمؤّسسات العمومیة

  .%0,5أّي بنسبة زیادة تقّدر بــ  2019

المعھد العالي (ت العمومیة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العمومیة تقّدر الموارد الذاتیة للمؤّسسا -

 ).د.أ 28للتربیة المختّصة بــ 

إضافة إلى صرف القسط الراجع لودادیة أعوان الوزارة التدّخالت أساسا ل اعتماداتستخّصص 

  .اجعة للمؤّسسات التابعة للبرنامج بعنوان التدّخل العموميالمنحة الر
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 ارنفقات اإلستثم  3-4
 دینارا 000 950 6في حدود  2020لبرنامج  القیادة والمساندة  لسنة  االستثمارضبطت نفقات 

  : ع حسب البرامج الفرعیة على النحو التاليوتتوزّ  2019سنة  ادینار  000 735 4مقابل 

  
  ألف دینار:الوحدة                        

 )%(النسبة  الفارق 2020تقدیرات  2019ق م  البیان

 46,78 2.215,000 6.950,000 4.735,000  القیادة والمساندة مركزي

 46,78 2.215,000 6.950,000 4.735,000 المجموع

 
  : كما یمكن توزیعھا كما یلي

 ألف دینار : الوحدة                  

موارد قروض خارجیة  الموارد العامة للمیزانیة  
  المجموع  ح خ موظفة

 _ 100 4  مشاریع بصدد اإلنجاز
 
_ 

 
4 100 

 _ 850 2 مشاریع جدیدة
 
_ 

 
2 850 

 950 6 المجموع 
 
_ 

 
_ 

 
6 950 

 
  

  : رت نفقات اإلستثمارعلى مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یليوقد تطوّ 
  

  ألف دینار : الوحدة                                                                                                                             

 البیان
 تطوراإلعتمادات 2020تقدیرات  2019ق م 

 إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد
 840,000 16.200,000- 4.100,000 800,000 3.260,000 17.000,000  مشاریع بصدد اإلنجاز

 1.375,000 18.875,000 2.850,000 23.750,000 1.475,000 4.875,000  مشاریع وبرامج جدیدة

 2.215,000 2.675,000 6.950,000 24.550,000 4.735,000 21.875,000 المجموع
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  :   2020لسنة  القیادة والمساندةلبرنامج   االستثمارنفقات  تھمّ 

     : )الدفع( متواصلة المشاریع والبرامج ال

  د.أ 000 2:   بناء مقّر المعھد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة

  د.أ 800:   بناء مرّكب إداري بمدنین

  د.أ 500:   بناء مرّكب إداري بصفاقس

  د.أ 300:   تھیئة مقّر اإلدارة الجھویة بتونس

  د.أ 200 :  تركیز شبكة تسخین مركزي بالمعھد العالي للتربیة المختّصة

  
  ) :الدفع(المشاریع والبرامج الجدیدة 

  

  د.أ 200 1:                                    اعتمادات دراسات

  د.أ 600:   ات مختلفةتھیئ

  د.أ 400:  وسائل نقلاقتناء 

  د.أ 400:   اقتناء تجھیزات إعالمیة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

الحقمال  



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

1

توزیع التـرقیـات

الشغل و العالقات المهنیةالبرنـامج :
تفقد الشغل و الصحة والسالمة المهنیةالبرنامج الفرعي :

92 : الهیئة العامة للشغل والعالقات المهنیة+ وحدة اإلحاطة بالمستثمرین1الوحدة العملیاتیة 

: القیادة و التشریع و المصالحة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

92

17السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

13.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

33.0 ملحق إدارةكاتب راقن

43.0 متصرفملحق إدارة

33.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

13.0 كاتب تصرفراقن

23.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

33.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

39سلك العملة

183.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

33.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

23.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

43.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

23.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

33.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

13.0 9عامل صنف 8عامل صنف 



2 نظـام أمـد

63.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

22سلك أعوان تفقدیة الشغل

183.0 متفقد رئیس للشغلمتفقد مركزي للشغل

1 متفقد عام للشغلمتفقد رئیس للشغل

33.0 متفقد مركزي للشغلمتفقد شغل

3سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة

13.0 أخصائي اجتماعي مستشارأخصائي اجتماعي أول

13.0 أخصائي اجتماعي رئیسأخصائي اجتماعي مستشار

13.0 أخصائي اجتماعي أولأخصائي اجتماعي

4سلك التفقد الطبي للشغل

13.0 طبیب متفقد عام للشغلطبیب متفقد فرعي للشغل

23.0 طبیب متفقد فرعي للشغلطبیب متفقد جهوي للشغل

13.0 طبیب متفقد جهوي للشغلطبیب متفّقد للشغل

2السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

13.0 فني سامي رئیس للصحة العمومیةفني سامي أول للصحة العمومیة

13.0 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیةفني سامي رئیس للصحة العمومیة

2سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة

13.0 مربي مختص أولمربي مختص

13.0 مربي مختص أول فوق الرتبةمربي مختص أول

3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

23.0 تقني رئیستقني أول

13.0 تقني أولتقني

92جملة البرنامج الفرعي :

92الشغل و العالقات المهنیةجملة برنامج



3 نظـام أمـد

الضمان اإلجتماعيالبرنـامج :
اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي و متابعة صنادیق الضمان االجتماعيالبرنامج الفرعي :

14 : االدارة العامة للضمان االجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

: القیادة واإلشراف على صنادیق الضمان االجتماعي1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

14

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

13.0 متصرفملحق إدارة

1سلك أعوان تفقدیة الشغل

13.0 متفقد رئیس للشغلمتفقد مركزي للشغل

12سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة

73.0 أخصائي اجتماعي أولأخصائي اجتماعي

13.0 أخصائي اجتماعي رئیسأخصائي اجتماعي مستشار

43.0 أخصائي اجتماعي مستشارأخصائي اجتماعي أول

14جملة البرنامج الفرعي :

14الضمان اإلجتماعيجملة برنامج



4 نظـام أمـد

النهوض اإلجتماعيالبرنـامج :
(النهوض االجتماعي (المركزيالبرنامج الفرعي :

517 : الهیئة العامة للنهوض اإلجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

: القیادة و التخطیط و االشراف في مجال النهوض االجتماعي1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

517

66السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

223.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

13.0 كاتب تصرفراقن

93.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

43.0 متصرف مستشارمتصرف

103.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

33.0 ملحق إدارةكاتب راقن

13.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

163.0 متصرفملحق إدارة

190سلك العملة

793.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

203.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

193.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

63.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

33.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

123.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

223.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

173.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

123.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

4سلك أعضاء هیئة  التفقد البیداغوجي للتربیة اإلجتماعیة

33.0 متفقد أول للتربیة االجتماعیةمتفقد للتربیة اإلجتماعیة

13.0 متفقد رئیس للتربیة االجتماعیةمتفقد أول للتربیة االجتماعیة

1سلك أعوان تفقدیة الشغل



5 نظـام أمـد

13.0 متفقد رئیس للشغلمتفقد مركزي للشغل

179سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة

563.0 أخصائي اجتماعي مستشارأخصائي اجتماعي أول

123.0 أخصائي اجتماعي رئیسأخصائي اجتماعي مستشار

13.0 أخصائي اجتماعي عامأخصائي اجتماعي رئیس

1103.0 أخصائي اجتماعي أولأخصائي اجتماعي

8سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

13.0 أخّصائي نفساني عامأخّصائي نفساني رئیس

23.0 أخّصائي نفساني رئیسأخّصائي نفساني أول

53.0 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

13.0 فني سامي رئیس للصحة العمومیةفني سامي أول للصحة العمومیة

42سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة

133.0 مربي مختصمربي متعدد اإلختصاصات

153.0 مربي مختص أول فوق الرتبةمربي مختص أول

143.0 مربي مختص أولمربي مختص

1سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

13.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

13.0 تقني أولتقني

24سلك المدرسین العاملین بمراكز التربیة االجتماعیة بوزارة الشؤون االجتماعیة

143.0 أستاذ أول للتربیة االجتماعیةأستاذ للتربیة االجتماعیة

103.0 معلم تطبیق أول للتربیة االجتماعیةمعلم تطبیق للتربیة االجتماعیة

517جملة البرنامج الفرعي :

517النهوض اإلجتماعيجملة برنامج



6 نظـام أمـد

الهجرة و التونسیین بالخارجالبرنـامج :
العالقة مع التونسیین بالخارجالبرنامج الفرعي :

11 : االدارة العامة  للتخطیط و الستشراف في مجال الهجرة + اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة1الوحدة العملیاتیة 

: القیادة و األشراف في مجال الهجرة والتونسیین بالخارج1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

11

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

13.0 متصرفملحق إدارة

5سلك العملة

13.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

23.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

13.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

13.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

5سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة

23.0 أخصائي اجتماعي أولأخصائي اجتماعي

13.0 أخصائي اجتماعي رئیسأخصائي اجتماعي مستشار

23.0 أخصائي اجتماعي مستشارأخصائي اجتماعي أول

11جملة البرنامج الفرعي :

11الهجرة و التونسیین بالخارججملة برنامج



7 نظـام أمـد

القیادة و المساندةالبرنـامج :
القیادة و المساندةالبرنامج الفرعي :

186 : االدارة العامة للمصالح المشتركة+ االدارة العامة لالحصاء والتحلیل و التخطیط االستراتیجي+ وحدة2الوحدة العملیاتیة   
تكنولوجیات المعلومات و االتصاالت+ االدارة العامة للشؤون القانونیة والنزاعات+ مكتب اللجنة القارة للصفقات العمومیة

: التصرف في الموارد البشریة2النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

186

31السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

23.0 متصرف عاممتصرف رئیس

63.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

53.0 ملحق إدارةكاتب راقن

83.0 متصرفملحق إدارة

13.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

43.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

23.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

33.0 متصرف مستشارمتصرف

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

13.0 مهندس عاممهندس رئیس

13.0 مهندس رئیسمهندس أول

76سلك العملة

63.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

93.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

73.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

30 2عامل صنف 1عامل صنف 

43.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

93.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

53.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

33.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

23.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

13.0 تقنيمساعد تقني



8 نظـام أمـد

3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

13.0 محلل مركزيمحلل

13.0 محلل عاممحلل رئیس

13.0 محلل رئیسمحلل مركزي

5سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

43.0 أستاذ مساعد  التعلیم العاليمساعد  التعلیم العالي

13.0 أستاذ محاضر  التعلیم العاليأستاذ مساعد  التعلیم العالي

10سلك أعوان تفقدیة الشغل

13.0 متفقد عام للشغلمتفقد رئیس للشغل

73.0 متفقد رئیس للشغلمتفقد مركزي للشغل

23.0 متفقد مركزي للشغلمتفقد شغل

4سلك رجال التعلیم بمراكز التربیة اإلجتماعّیة

43.0 معلّم تطبیق التربیة اإلجتماعیةمعلّم تطبیق التربیة اإلجتماعیة

29سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة

13.0 أخصائي اجتماعي عامأخصائي اجتماعي رئیس

53.0 أخصائي اجتماعي رئیسأخصائي اجتماعي مستشار

133.0 أخصائي اجتماعي مستشارأخصائي اجتماعي أول

103.0 أخصائي اجتماعي أولأخصائي اجتماعي

2سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

13.0 أخّصائي نفساني رئیسأخّصائي نفساني أول

13.0 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

13.0 فني سامي أول للصحة العمومیةفني سامي للصحة العمومیة

13سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة

13.0 مربي مختصمربي متعدد اإلختصاصات

53.0 مربي مختص أولمربي مختص

73.0 مربي مختص أول فوق الرتبةمربي مختص أول

6سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

13.0 متصرف عام في الوثائق و األرشیفمتصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف



9 نظـام أمـد

13.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

33.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

23.0 تقني أولتقني

23.0 تقني رئیستقني أول

186جملة البرنامج الفرعي :

186القیادة و المساندةجملة برنامج

820الجملة  العامة العدد الجملي :



10نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

16 : الدیوان1الوحدة العملیاتیة 

16 : القیادة1النشاط 

16 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
15 مكلف بمأموریة

16جملة البرنامج الفرعي

16القیادة و المساندةجملة برنامج

16الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

11

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

الشغل و العالقات المهنیةالبرنـامج :

تفقد الشغل و الصحة والسالمة المهنیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

627 : الهیئة العامة للشغل والعالقات المهنیة+ وحدة اإلحاطة بالمستثمرین1الوحدة العملیاتیة 

627 : القیادة و التشریع و المصالحة1النشاط 

107 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
6 كاتب راقن
30 ملحق إدارة
24 مستكتب إدارة
1 راقن
11 عون إستقبال
19 كاتب تصرف
9 متصرف

129 سلك العملة
40 1عامل صنف 
10 2عامل صنف 
9 3عامل صنف 
20 4عامل صنف 
16 5عامل صنف 
19 6عامل صنف 
10 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 



12 نظـام أمـد

3 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي أو موثق

372 سلك أعوان تفقدیة الشغل
234 متفقد مركزي للشغل
42 متفقد رئیس للشغل
4 متفقد عام للشغل
92 متفقد شغل
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
7 سلك التفقد الطبي للشغل
7 طبیب متفّقد للشغل
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 تقني أول
4 تقني

218 : اإلدارة العامة لتفقد طب الشغل والسالمة المهنیة3الوحدة العملیاتیة 

218 : القیادة في مجال الصحة و السالمة المهنیة4النشاط 

33 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف مستشار
3 كاتب راقن
11 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
7 كاتب تصرف
1 متصرف
16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
6 مهندس رئیس
1 مهندس عام



13 نظـام أمـد

8 مهندس أول
1 مهندس أشغال
48 سلك العملة
5 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
9 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 محلل مركزي
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي أو موثق
1 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 مستشار صحفي
1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد شغل
2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي رئیس
1 أخصائي اجتماعي مستشار
49 سلك التفقد الطبي للشغل
4 طبیب متفقد عام للشغل
6 طبیب متفقد فرعي للشغل
16 طبیب متفقد جهوي للشغل
23 طبیب متفّقد للشغل
41 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
5 فني سامي للصحة العمومیة
30 فني سامي أول للصحة العمومیة
6 فني سامي رئیس للصحة العمومیة



14 نظـام أمـد

7 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
1 طبیب رئیس للصحة العمومیة
3 طبیب أول للصحة العمومیة
3 طبیب الصحة العمومیة
16 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
14 تقني أول
2 تقني

845جملة البرنامج الفرعي

845الشغل و العالقات المهنیةجملة برنامج



15 نظـام أمـد

الضمان اإلجتماعيالبرنـامج :

اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي و متابعة صنادیق الضمان االجتماعيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

22 : االدارة العامة للضمان االجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

22 : القیادة واإلشراف على صنادیق الضمان االجتماعي1النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
4 ملحق إدارة
1 متصرف
3 سلك العملة
1 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
4 سلك أعوان تفقدیة الشغل
2 متفقد مركزي للشغل
2 متفقد رئیس للشغل
5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
4 أخصائي اجتماعي مستشار
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
1 طبیب الصحة العمومیة
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول

22جملة البرنامج الفرعي

22الضمان اإلجتماعيجملة برنامج



16 نظـام أمـد

النهوض اإلجتماعيالبرنـامج :

(النهوض االجتماعي (المركزيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

446 : الهیئة العامة للنهوض اإلجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

446 : القیادة و التخطیط و االشراف في مجال النهوض االجتماعي1النشاط 

15 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
1 كاتب راقن
6 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
1 متصرف
2 كاتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس أول

381 سلك العملة
341 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
6 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
1 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
1 أستاذ أول ممیز
1 سلك أعضاء هیئة  التفقد البیداغوجي للتربیة اإلجتماعیة
1 متفقد للتربیة اإلجتماعیة



17 نظـام أمـد

1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
38 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
18 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي عام
4 أخصائي اجتماعي رئیس
13 أخصائي اجتماعي مستشار
2 أخصائي اجتماعي
3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
2 أخّصائي نفساني أول
1 أخّصائي نفساني
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول
1 سلك المدرسین العاملین بمراكز التربیة االجتماعیة بوزارة الشؤون االجتماعیة
1 معلم تطبیق للتربیة االجتماعیة

1 790 : وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

1 073 : التكفل و االحاطة بالفئات ذات االحتیاجات الخصوصیة (مراكز االحاطة+مراكز الرعایة+مركز4النشاط   
(مالحظة االحداث منوبة

36 أسالك مختلفة
36 أسالك مختلفة
94 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف مستشار
2 كاتب راقن
20 ملحق إدارة
30 مستكتب إدارة
11 عون إستقبال
11 متصرف
16 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول

515 سلك العملة
123 1عامل صنف 



18 نظـام أمـد

55 2عامل صنف 
34 3عامل صنف 
101 4عامل صنف 
90 5عامل صنف 
45 6عامل صنف 
35 7عامل صنف 
22 8عامل صنف 
7 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 
3 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
3 أستاذ أول ممیز
1 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
1 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة
1 سلك أعضاء هیئة  التفقد البیداغوجي للتربیة اإلجتماعیة
1 متفقد أول للتربیة االجتماعیة
13 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
6 مساعد الصحة العمومیة
3 ممرض الصحة العمومیة
4 ممرض أول للصحة العمومیة
2 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
1 متفقد شغل

202 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
86 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي عام
7 أخصائي اجتماعي رئیس
57 أخصائي اجتماعي مستشار
51 أخصائي اجتماعي
57 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
2 أخّصائي نفساني رئیس
27 أخّصائي نفساني أول
28 أخّصائي نفساني
1 سلك التفقد الطبي للشغل
1 طبیب متفقد عام للشغل
20 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة



19 نظـام أمـد

20 فني سامي أول للصحة العمومیة
7 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
2 طبیب أول للصحة العمومیة
5 طبیب الصحة العمومیة
89 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
44 مربي مختص
45 مربي مختص أول
6 سلك منشطي ریاض األطفال
1 منّشط ریاض األطفال
5 منشط تطبیق ریاض األطفال
9 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
13 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
3 مساعد تقني
1 عون تقني
2 تقني أول
7 تقني
2 سلك المدرسین العاملین بمراكز التربیة االجتماعیة بوزارة الشؤون االجتماعیة
1 معلم تطبیق أول للتربیة االجتماعیة
1 معلم تطبیق للتربیة االجتماعیة
1 سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي
1 أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة

517 : التكفل و اعادة تأهیل االشخاص المعوقین (مجمع الصحي نابل+مراكز التأهیل5النشاط   
(المهني+السند+االمان+وحدات العیش

108 أسالك مختلفة
108 أسالك مختلفة
33 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
9 مستكتب إدارة
2 راقن



20 نظـام أمـد

1 عون إستقبال
7 متصرف
6 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس

258 سلك العملة
39 1عامل صنف 
22 2عامل صنف 
17 3عامل صنف 
32 4عامل صنف 
80 5عامل صنف 
35 6عامل صنف 
22 7عامل صنف 
8 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
17 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
14 مساعد الصحة العمومیة
3 ممرض الصحة العمومیة
1 سلك أعوان إدارة الملكیة العقاریة
1 متفقد مركزي  للملكیة العقاریة
1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
21 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
5 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
11 أخصائي اجتماعي مستشار
4 أخصائي اجتماعي
13 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني رئیس
5 أخّصائي نفساني أول
7 أخّصائي نفساني
20 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
2 فني سامي للصحة العمومیة



21 نظـام أمـد

18 فني سامي أول للصحة العمومیة
1 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
1 طبیب رئیس للصحة العمومیة
33 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
15 مربي مختص
18 مربي مختص أول
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني أول
3 تقني
2 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة
2 أستاذ أول فوق الرتبة

200 : تعلیم الكبار6النشاط 

20 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
2 كاتب راقن
5 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
2 متصرف
28 سلك العملة
6 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
4 5عامل صنف 
9 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 



22 نظـام أمـد

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
1 2معلم تطبیق أول أ
19 سلك أعضاء هیئة  التفقد البیداغوجي للتربیة اإلجتماعیة
13 متفقد للتربیة اإلجتماعیة
1 متفقد رئیس للتربیة االجتماعیة
5 متفقد أول للتربیة االجتماعیة
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 كاتب صحفي
2 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
1 متفقد شغل
14 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
9 أخصائي اجتماعي مستشار
2 أخصائي اجتماعي
1 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص أول

113 سلك المدرسین العاملین بمراكز التربیة االجتماعیة بوزارة الشؤون االجتماعیة
58 أستاذ للتربیة االجتماعیة
20 معلم تطبیق أول للتربیة االجتماعیة
35 معلم تطبیق للتربیة االجتماعیة

236 2جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (تونسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

204 1: قسم النهوض اإلجتماعي بتونس 1الوحدة العملیاتیة 

143 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

18 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
4 ملحق إدارة



23 نظـام أمـد

5 مستكتب إدارة
1 راقن
3 عون إستقبال
1 كاتب تصرف
3 متصرف
21 سلك العملة
4 1عامل صنف 
2 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
97 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
46 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
21 أخصائي اجتماعي مستشار
29 أخصائي اجتماعي
5 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
3 أخّصائي نفساني أول
2 أخّصائي نفساني
2 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
2 مربي مختص أول

61 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

3 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
2 أخّصائي نفساني أول
53 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
17 مربي مختص



24 نظـام أمـد

17 مربي متعدد اإلختصاصات
19 مربي مختص أول

204جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (أریانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

106 : قسم النهوض اإلجتماعي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

69 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
11 سلك العملة
2 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 9عامل صنف 
47 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
20 أخصائي اجتماعي أول
12 أخصائي اجتماعي مستشار
15 أخصائي اجتماعي
3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
3 أخّصائي نفساني
4 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص
3 مربي مختص أول

37 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

1 سلك العملة
1 7عامل صنف 
6 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول



25 نظـام أمـد

4 أخصائي اجتماعي مستشار
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة
28 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
18 مربي مختص
4 مربي متعدد اإلختصاصات
6 مربي مختص أول

106جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (بن عروسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

138 : قسم النهوض اإلجتماعي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

99 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
2 ملحق إدارة
1 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
1 متصرف
19 سلك العملة
6 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
69 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة



26 نظـام أمـد

29 أخصائي اجتماعي أول
18 أخصائي اجتماعي مستشار
22 أخصائي اجتماعي
3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
2 أخّصائي نفساني
1 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص

39 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
33 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
17 مربي مختص
9 مربي متعدد اإلختصاصات
7 مربي مختص أول

138جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (منوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

87 : قسم النهوض اإلجتماعي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

67 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
23 سلك العملة
4 1عامل صنف 



27 نظـام أمـد

3 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
2 8عامل صنف 
35 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
15 أخصائي اجتماعي أول
7 أخصائي اجتماعي مستشار
13 أخصائي اجتماعي
2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
2 أخّصائي نفساني

20 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي مستشار
19 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
7 مربي مختص
7 مربي متعدد اإلختصاصات
5 مربي مختص أول

87جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (بنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

174 : قسم النهوض اإلجتماعي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

125 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

15 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
8 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
31 سلك العملة
7 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 



28 نظـام أمـد

6 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
77 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
35 أخصائي اجتماعي أول
18 أخصائي اجتماعي مستشار
24 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

49 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

4 سلك العملة
4 1عامل صنف 
5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
2 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني
39 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
10 مربي مختص
19 مربي متعدد اإلختصاصات
10 مربي مختص أول

174جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (نابلالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

211 : قسم النهوض اإلجتماعي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

133 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

21 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة



29 نظـام أمـد

6 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
7 عون إستقبال
1 متصرف
24 سلك العملة
10 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
2 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
85 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
28 أخصائي اجتماعي أول
13 أخصائي اجتماعي مستشار
44 أخصائي اجتماعي
2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
2 أخّصائي نفساني أول
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

78 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
5 سلك العملة
3 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة



30 نظـام أمـد

65 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
18 مربي مختص
21 مربي متعدد اإلختصاصات
26 مربي مختص أول
1 سلك منشطي ریاض األطفال
1 منشط تطبیق ریاض األطفال

211جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (باجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

122 : قسم النهوض اإلجتماعي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

94 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
2 متصرف
20 سلك العملة
1 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
2 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
62 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
29 أخصائي اجتماعي أول
6 أخصائي اجتماعي مستشار
27 أخصائي اجتماعي
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

28 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 



31 نظـام أمـد

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
5 سلك العملة
3 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 6عامل صنف 
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي
17 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
7 مربي مختص
8 مربي متعدد اإلختصاصات
2 مربي مختص أول
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

122جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (زغوانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

59 : قسم النهوض اإلجتماعي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

54 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
13 سلك العملة
8 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
28 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة



32 نظـام أمـد

13 أخصائي اجتماعي أول
7 أخصائي اجتماعي مستشار
8 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

5 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
3 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
2 مربي مختص
1 مربي مختص أول

59جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (الكافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

108 : قسم النهوض اإلجتماعي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

94 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
2 عون إستقبال
5 متصرف
2 كاتب تصرف
31 سلك العملة
15 1عامل صنف 
8 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 



33 نظـام أمـد

2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 سلك األعوان الوقتیین
1 عون وقتي صنف ج
50 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
18 أخصائي اجتماعي أول
5 أخصائي اجتماعي مستشار
27 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني

14 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي
11 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
5 مربي مختص
2 مربي متعدد اإلختصاصات
4 مربي مختص أول

108جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (سلیانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

122 : قسم النهوض اإلجتماعي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

105 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

25 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
10 ملحق إدارة
6 مستكتب إدارة
4 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
1 متصرف
23 سلك العملة



34 نظـام أمـد

11 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
54 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
29 أخصائي اجتماعي أول
4 أخصائي اجتماعي مستشار
21 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

17 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

2 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول
12 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
6 مربي مختص
1 مربي متعدد اإلختصاصات
5 مربي مختص أول

122جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (القیروانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

197 : قسم النهوض اإلجتماعي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

116 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 



35 نظـام أمـد

23 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
7 ملحق إدارة
8 مستكتب إدارة
7 عون إستقبال
1 كاتب تصرف
20 سلك العملة
9 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
71 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
26 أخصائي اجتماعي أول
7 أخصائي اجتماعي مستشار
38 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني

81 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

32 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
20 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
4 كاتب تصرف
3 متصرف
16 سلك العملة
9 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 



36 نظـام أمـد

1 7عامل صنف 
3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
30 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
14 مربي مختص
13 مربي متعدد اإلختصاصات
3 مربي مختص أول

197جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (القصرینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

294 : قسم النهوض اإلجتماعي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

208 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

79 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 كاتب راقن
24 ملحق إدارة
27 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
17 كاتب تصرف
6 متصرف
52 سلك العملة
30 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 سلك األعوان الوقتیین
1 عون وقتي صنف ب
75 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة



37 نظـام أمـد

21 أخصائي اجتماعي أول
5 أخصائي اجتماعي مستشار
49 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني

86 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

32 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
20 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
3 متصرف
4 كاتب تصرف
23 سلك العملة
16 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
30 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
14 مربي مختص
13 مربي متعدد اإلختصاصات
3 مربي مختص أول

294جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (قفصةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

226 : قسم النهوض اإلجتماعي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

167 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

43 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار



38 نظـام أمـد

1 كاتب راقن
13 ملحق إدارة
11 مستكتب إدارة
7 عون إستقبال
8 كاتب تصرف
2 متصرف
46 سلك العملة
23 1عامل صنف 
9 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
76 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
24 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي عام
9 أخصائي اجتماعي مستشار
42 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني
1 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص أول

59 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
3 سلك العملة
2 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي
49 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة



39 نظـام أمـد

24 مربي مختص
18 مربي متعدد اإلختصاصات
7 مربي مختص أول

226جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (سیدي بوزیدالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

205 : قسم النهوض اإلجتماعي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

148 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

39 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
11 ملحق إدارة
11 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
7 متصرف
7 كاتب تصرف
28 سلك العملة
13 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
76 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
21 أخصائي اجتماعي أول
6 أخصائي اجتماعي مستشار
49 أخصائي اجتماعي
2 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص
1 مربي متعدد اإلختصاصات
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني



40 نظـام أمـد

1 تقني

57 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
5 سلك العملة
5 1عامل صنف 
3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول
40 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
27 مربي مختص
8 مربي متعدد اإلختصاصات
5 مربي مختص أول

205جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (صفاقسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

205 : قسم النهوض اإلجتماعي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

149 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

21 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
6 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
5 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
3 متصرف
18 سلك العملة
5 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 



41 نظـام أمـد

5 6عامل صنف 
102 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
39 أخصائي اجتماعي أول
20 أخصائي اجتماعي مستشار
43 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني رئیس
6 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
6 مربي متعدد اإلختصاصات
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول

56 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
1 أخصائي اجتماعي مستشار
53 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
21 مربي مختص
25 مربي متعدد اإلختصاصات
7 مربي مختص أول

205جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (المهدیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

114 : قسم النهوض اإلجتماعي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

77 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

18 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف مستشار
4 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
6 كاتب تصرف



42 نظـام أمـد

1 متصرف
14 سلك العملة
5 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
44 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
21 أخصائي اجتماعي أول
10 أخصائي اجتماعي مستشار
13 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني

37 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

3 سلك العملة
3 1عامل صنف 
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
30 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
8 مربي مختص
17 مربي متعدد اإلختصاصات
5 مربي مختص أول

114جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (قابسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

187 : قسم النهوض اإلجتماعي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

131 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 



43 نظـام أمـد

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف رئیس
2 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
1 متصرف
1 كاتب تصرف
35 سلك العملة
10 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
84 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
23 أخصائي اجتماعي أول
7 أخصائي اجتماعي مستشار
54 أخصائي اجتماعي

56 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
1 متصرف
1 سلك العملة
1 1عامل صنف 
5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
4 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي عام
47 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
32 مربي مختص
8 مربي متعدد اإلختصاصات
7 مربي مختص أول

187جملة البرنامج الفرعي



44 نظـام أمـد

(النهوض االجتماعي (مدنینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

157 : قسم المهوض اإلجتماعي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

109 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
4 عون إستقبال
3 كاتب تصرف
13 سلك العملة
6 1عامل صنف 
3 3عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
84 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
26 أخصائي اجتماعي أول
16 أخصائي اجتماعي مستشار
42 أخصائي اجتماعي
2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
1 أخّصائي نفساني

48 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
43 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
21 مربي مختص
21 مربي متعدد اإلختصاصات
1 مربي مختص أول

157جملة البرنامج الفرعي



45 نظـام أمـد

(النهوض االجتماعي (تطاوینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

94 : قسم النهوض اإلجتماعي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

77 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

18 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
7 عون إستقبال
5 كاتب تصرف
1 متصرف
21 سلك العملة
12 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
37 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
6 أخصائي اجتماعي أول
4 أخصائي اجتماعي مستشار
27 أخصائي اجتماعي
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني

17 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
15 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
10 مربي مختص
5 مربي متعدد اإلختصاصات

94جملة البرنامج الفرعي



46 نظـام أمـد

(النهوض االجتماعي (توزرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

81 : قسم النهوض اإلجتماعي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

77 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

14 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
1 راقن
5 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
14 سلك العملة
5 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
32 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
8 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
3 أخصائي اجتماعي مستشار
20 أخصائي اجتماعي
16 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
13 مربي مختص
2 مربي متعدد اإلختصاصات
1 مربي مختص أول
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

4 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

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



47 نظـام أمـد

1 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص

81جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (قبليالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

138 : قسم النهوض اإلجتماعي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

95 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة
20 سلك العملة
11 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
68 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
22 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
44 أخصائي اجتماعي
2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
1 أخّصائي نفساني
1 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص أول
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول
1 تقني

43 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 مستكتب إدارة



48 نظـام أمـد

1 عون إستقبال
1 كاتب تصرف
7 سلك العملة
6 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي عام
1 أخصائي اجتماعي
28 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
19 مربي مختص
5 مربي متعدد اإلختصاصات
4 مربي مختص أول

138جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (سوسةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

132 : قسم النهوض اإلجتماعي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

103 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

16 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
10 ملحق إدارة
2 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
2 متصرف
17 سلك العملة
5 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
2 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
69 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة



49 نظـام أمـد

33 أخصائي اجتماعي أول
13 أخصائي اجتماعي مستشار
23 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني

29 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

1 سلك العملة
1 7عامل صنف 
3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
24 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
3 مربي مختص
14 مربي متعدد اإلختصاصات
7 مربي مختص أول
1 سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي
1 أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة

132جملة البرنامج الفرعي

(النهوض االجتماعي (جندوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

100 : قسم النهوض اإلجتماعي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

82 : البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

18 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
6 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
5 متصرف
18 سلك العملة
7 1عامل صنف 



50 نظـام أمـد

4 2عامل صنف 
3 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
44 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
22 أخصائي اجتماعي أول
4 أخصائي اجتماعي مستشار
18 أخصائي اجتماعي
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

18 : االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
4 سلك العملة
3 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
12 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
4 مربي مختص
5 مربي متعدد اإلختصاصات
3 مربي مختص أول

100جملة البرنامج الفرعي

697 5النهوض اإلجتماعيجملة برنامج



51 نظـام أمـد

الهجرة و التونسیین بالخارجالبرنـامج :

العالقة مع التونسیین بالخارجالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

43 : االدارة العامة  للتخطیط و الستشراف في مجال الهجرة + اإلدارة العامة للتعاون الدولي1الوحدة العملیاتیة   
في مجال الهجرة

43 : القیادة و األشراف في مجال الهجرة والتونسیین بالخارج1النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
1 عون إستقبال
2 متصرف
15 سلك العملة
7 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 مستشار صحفي
1 كاتب صحفي
3 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
2 متفقد رئیس للشغل
10 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي رئیس
5 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
5 سلك مستشاري المصالح العمومیة
5 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة



52 نظـام أمـد

1 تقني

43جملة البرنامج الفرعي

43الهجرة و التونسیین بالخارججملة برنامج



53 نظـام أمـد

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

141 : الدیوان1الوحدة العملیاتیة 

141 : القیادة1النشاط 

38 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
3 كاتب راقن
13 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
9 متصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
51 سلك العملة
3 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
13 4عامل صنف 
11 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 سلك العسكریین
1 مقدم
1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة



54 نظـام أمـد

2 مستشار صحفي
4 سلك أعوان تفقدیة الشغل
2 متفقد مركزي للشغل
2 متفقد رئیس للشغل
30 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
11 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
16 أخصائي اجتماعي مستشار
2 أخصائي اجتماعي
5 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني عام
1 أخّصائي نفساني رئیس
3 أخّصائي نفساني أول
1 المتعاقدون
1 متعاقد خصوصي
3 سلك مستشاري المصالح العمومیة
3 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني أول

894 : االدارة العامة للمصالح المشتركة+ االدارة العامة لالحصاء والتحلیل و التخطیط2الوحدة العملیاتیة   
االستراتیجي+ وحدة تكنولوجیات المعلومات و االتصاالت+ االدارة العامة للشؤون القانونیة والنزاعات+ مكتب  

اللجنة القارة للصفقات العمومیة

894 : التصرف في الموارد البشریة2النشاط 

74 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
9 متصرف مستشار
4 متصرف رئیس
1 متصرف عام
2 كاتب راقن
24 ملحق إدارة
6 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
5 كاتب تصرف



55 نظـام أمـد

22 متصرف
9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
4 مهندس رئیس
4 مهندس أول
1 مهندس أشغال

749 سلك العملة
541 1عامل صنف 
95 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
27 4عامل صنف 
26 5عامل صنف 
18 6عامل صنف 
13 7عامل صنف 
15 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 
9 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
2 محلل رئیس
2 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمّیة
2 واضع برامج
1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
1 متصرف عام للصحة العمومیة
5 سلك أعوان تفقدیة الشغل
3 متفقد مركزي للشغل
2 متفقد رئیس للشغل
14 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
8 أخصائي اجتماعي مستشار
2 أخصائي اجتماعي
3 سلك مستشاري المصالح العمومیة
3 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة



56 نظـام أمـد

10 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
4 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
12 تقني أول
6 تقني

191 : وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیة3الوحدة العملیاتیة 

191 : التعلیم العالي4النشاط   (INTES+ISES)

26 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
2 كاتب راقن
12 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
4 متصرف
1 كاتب تصرف
49 سلك العملة
17 1عامل صنف 
6 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
5 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
5 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 حافظ مكتبات أو توثیق
1 مكتبي أو موثق
3 مساعد تقني - تكوین مستمر



57 نظـام أمـد

1 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
1 أستاذ أول ممیز
52 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
20 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
25 مساعد  التعلیم العالي
5 أستاذ التعلیم العالي
1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
10 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول
7 أخصائي اجتماعي مستشار
3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني رئیس
2 أخّصائي نفساني أول
7 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
6 فني سامي أول للصحة العمومیة
1 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
3 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
3 طبیب أول للصحة العمومیة
20 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص
19 مربي مختص أول
2 سلك منشطي ریاض األطفال
2 منشط تطبیق ریاض األطفال
3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
2 تقني أول
1 تقني
2 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة
2 أستاذ أول فوق الرتبة
2 سلك المدرسین العاملین بمراكز التربیة االجتماعیة بوزارة الشؤون االجتماعیة



58 نظـام أمـد

2 معلم تطبیق للتربیة االجتماعیة
1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

226 1جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(تونسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

72 : االدارة الجهویة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

72 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

15 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
7 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
5 متصرف
1 كاتب تصرف
30 سلك العملة
12 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
7 سلك أعوان تفقدیة الشغل
6 متفقد مركزي للشغل
1 متفقد شغل
15 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
5 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس



59 نظـام أمـد

9 أخصائي اجتماعي
1 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 سلك المدرسین العاملین بمراكز التربیة االجتماعیة بوزارة الشؤون االجتماعیة
1 معلم تطبیق للتربیة االجتماعیة

72جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(بن عروسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

43 : االدارة الجهویة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

43 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
2 كاتب تصرف
3 متصرف
17 سلك العملة
9 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
3 سلك أعوان تفقدیة الشغل
2 متفقد مركزي للشغل
1 متفقد رئیس للشغل
8 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول



60 نظـام أمـد

3 أخصائي اجتماعي رئیس
2 أخصائي اجتماعي
2 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي متعدد اإلختصاصات
1 مربي مختص أول
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
1 سلك المدرسین العاملین بمراكز التربیة االجتماعیة بوزارة الشؤون االجتماعیة
1 معلم تطبیق للتربیة االجتماعیة

43جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(منوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

36 : االدارة الجهویة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

36 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

17 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
7 كاتب تصرف
2 متصرف
12 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
2 سلك أعوان تفقدیة الشغل
2 متفقد مركزي للشغل
2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف



61 نظـام أمـد

1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني أول

36جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(بنزرتالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

17 : االدارة الجهویة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

17 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 عون إستقبال
1 كاتب تصرف
2 متصرف
4 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
2 سلك أعوان تفقدیة الشغل
2 متفقد مركزي للشغل
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

17جملة البرنامج الفرعي



62 نظـام أمـد

(الدعم الالمحوري(باجةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

24 : االدارة الجهویة بباجة1الوحدة العملیاتیة 

24 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
9 سلك العملة
4 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
3 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
8 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
4 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
2 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
2 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
2 فني سامي أول للصحة العمومیة
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 تقني

24جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(زغوانالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

11 : االدارة الجهویة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

11 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة



63 نظـام أمـد

2 متصرف
5 سلك العملة
3 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي رئیس
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول

11جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(سلیانةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

64 : االدارة الجهویة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

64 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

31 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
9 مستكتب إدارة
8 عون إستقبال
3 متصرف
10 كاتب تصرف
21 سلك العملة
11 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي رئیس



64 نظـام أمـد

1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
2 تقني أول
1 تقني
2 سلك المدرسین العاملین بمراكز التربیة االجتماعیة بوزارة الشؤون االجتماعیة
2 معلم تطبیق أول للتربیة االجتماعیة

64جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(قفصةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

38 : االدارة الجهویة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

38 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

16 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
9 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
14 سلك العملة
9 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 7عامل صنف 
3 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
2 متفقد شغل
2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف



65 نظـام أمـد

1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

38جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(صفاقسالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

29 : االدارة الجهویة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

29 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 عون إستقبال
4 كاتب تصرف
4 متصرف
10 سلك العملة
4 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل مركزي
2 سلك أعوان تفقدیة الشغل
2 متفقد مركزي للشغل
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار
2 أخصائي اجتماعي

29جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(مدنینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة



66 نظـام أمـد

20 : االدارة الجهویة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

20 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
8 سلك العملة
4 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
1 متفقد رئیس للشغل
1 متفقد شغل
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
3 أخصائي اجتماعي
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول
1 تقني

20جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(تطاوینالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

35 : االدارة الجهویة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

35 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
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2 كاتب تصرف
2 متصرف
14 سلك العملة
6 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي عام
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
2 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص
1 مربي متعدد اإلختصاصات
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني

35جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(توزرالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

81 : االدارة الجهویة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

81 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

29 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
16 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
6 كاتب تصرف
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39 سلك العملة
27 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
3 6عامل صنف 
5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
2 أخصائي اجتماعي
1 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
1 مربي مختص أول
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 تقني أول
2 تقني

81جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(قبليالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

50 : االدارة الجهویة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

50 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

15 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
3 عون إستقبال
4 كاتب تصرف
2 متصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
10 سلك العملة



69 نظـام أمـد

4 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 سلك أعوان تفقدیة الشغل
2 متفقد مركزي للشغل
9 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي مستشار
7 أخصائي اجتماعي
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي للصحة العمومیة
6 سلك أعوان التربیة المختصة لوزارة الشؤون اإلجتماعیة
5 مربي مختص
1 مربي مختص أول
3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 مساعد تقني
1 تقني

50جملة البرنامج الفرعي

(الدعم الالمحوري(جندوبةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

69 : االدارة الجهویة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

69 : تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

27 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
10 مستكتب إدارة
4 عون إستقبال
6 كاتب تصرف
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6 متصرف
30 سلك العملة
19 1عامل صنف 
7 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
8 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
3 أخصائي اجتماعي أول
3 أخصائي اجتماعي مستشار
2 أخصائي اجتماعي
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني
1 تقني

69جملة البرنامج الفرعي

815 1القیادة و المساندةجملة برنامج

422 8الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

71

2020توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

3: التصرف في الموارد البشریة2النشاط 

3سلك العملة
13عامل صنف 

3جملة البرنامج الفرعي

3القیادة و المساندةجملة برنامج

3الجملة  العامة
العدد الجملي



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
72

النهوض اإلجتماعي 3  البرنامج :

1 (النهوض االجتماعي (المركزيالبرنامج الفرعي :

2 وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیةالوحدة العملیاتیة :

التكفل و اعادة تأهیل االشخاص المعوقین (مجمع الصحي نابل+مراكز التأهیل المهني+السند+االمان+وحدا

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :

0004 76الفقرة  : 

المركز الدولي للبحوث و الدراسات و التوثیق و التكوین حول اإلعاقة  76 المؤسسة : 

28اإلطارات

1متصرف عام

2متصرف رئیس

10متصرف مستشار

5فني سامي رئیس للصحة

10متصرف

25أعوان المساندة أو التسییر 

10ملحق إدارة

5ممرض أول للصحة

10تقني سامي

23أعوان التنفیذ 

5عون إداري

13عامل

5طباخ
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76جملة النشاط :

76جملة الوحدة العملیاتیة :

76جملة البرنامج الفرعي :

76 جملة البرنامج :

الهجرة و التونسیین بالخارج 4  البرنامج :

1 العالقة مع التونسیین بالخارجالبرنامج الفرعي :

1 االدارة العامة  للتخطیط و الستشراف في مجال الهجرة + اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرةالوحدة العملیاتیة :

االحاطة في مجال الهجرة و التونسیین بالخارج

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

0011 286الفقرة  : 

دیوان  التونسیین  بالخارج  286 المؤسسة : 

147اإلطارات

1متصرف عام

7متصرف رئیس

24متصرف مستشار

1مهندس رئیس

1مهندس أول

2تقني رئیس

1مستشار أول للتشغیل و المهن الصغرى و للتوجیه المهني

40متصرف

7تقني أول

3متفقد إستقبال أول

60رتب غیر محددة
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االحاطة في مجال الهجرة و التونسیین بالخارج

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

80أعوان المساندة أو التسییر 

30ملحق إدارة

3تقني سامي

2مستشار إستقبال

2مستشار إستقبال أول

2مساعد تقني

3مساعد إستقبال أول

2كاتب أول

10كاتب إدارة

2مساعد إستقبال

9ملحق إدارة أول

15رتب غیر محددة

59أعوان التنفیذ 

2مستكتب إدارة

1عون تقني

4مستكتب أول

13عامل

2عامل مختص أول

10عامل ذو كفاءة

12عامل ذو مهارة أو كفاءة عالیة

5عامل ماهر

10رئیس عملة

286جملة النشاط :

286جملة الوحدة العملیاتیة :
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286جملة البرنامج الفرعي :

286 جملة البرنامج :



نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة
76.
 

الهجرة و التونسیین بالخارج 4  البرنامج :

1 العالقة مع التونسیین بالخارجالبرنامج الفرعي :

االدارة العامة  للتخطیط و الستشراف في مجال الهجرة + اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة 1 الوحدة العملیاتیة :

االحاطة في مجال الهجرة و التونسیین بالخارج

العدد 

3النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 3الفقرة  : 

دیوان  التونسیین  بالخارج  3 المؤسسة : 

1اإلطارات

1متصرف مستشار

2أعوان التنفیذ 

2رئیس عملة

3جملة النشاط :

3جملة الوحدة العملیاتیة :

3جملة البرنامج الفرعي :

3 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة الشؤون اإلجتماعیة25
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 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

الشغل و العالقات المهنیة 1البرنـامج :

تفقد الشغل و الصحة والسالمة المهنیةالبرنامج الفرعي : 1

الهیئة العامة للشغل والعالقات المهنیة+ وحدة اإلحاطة بالمستثمرین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

300بناء قسم تفقدیة الشغل و المصالحة بسلیانة005234 603
150150تهیئة و توسیع قسم تفقدیة الشغل و المصالحة بجندوبة005332 603

1150450جملة النشاط

1150450جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
150450

1150450جمـــلة البرنـامج

النهوض اإلجتماعي 3البرنـامج :

(النهوض االجتماعي (المركزيالبرنامج الفرعي : 1

الهیئة العامة للنهوض اإلجتماعي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة و التخطیط و االشراف في مجال النهوض االجتماعي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200تهیئة مركز االمان004114 755

200بناء  وحدات محلیة للنهوض اإلجتماعي000200 756
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200تهیئة  المعهد الوطني لرعایة الطفولة003012 756
065 1إحداث مركز جدید إلیواء وتأهیل المعوقین ذهنیا فاقدي السند بقابس009881 756
400"توسیع المركز االجتماعي والتربوي "السند010200 756
300تهیئة وتجهیز الوحدات المحلیة للنهوض االجتماعي010400 756
800تهیئة قسم النهوض اإلجتماعي بسلیانة011500 756
800بناء قسم للنهوض اإلجتماعي بالقیروان012541 756

965 13جملة النشاط

965 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 965

965 33جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة و المساندةالبرنامج الفرعي : 1

 االدارة العامة للمصالح المشتركة+ االدارة العامة لالحصاء والتحلیل و التخطیط االستراتیجي+ وحدة
 تكنولوجیات المعلومات و االتصاالت+ االدارة العامة للشؤون القانونیة والنزاعات+ مكتب اللجنة القارة

للصفقات العمومیة

2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التصرف في الموارد اللوجستیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800500بناء مركب إداري بصفاقس004961 603
150توسیع مقر اإلدارة الجهویة بقفصة005071 603
150توسیع مقر اإلدارة الجهویة بتطاوین005183 603
800بناء مركب إداري بمدنین005582 603
300تهییئة مقر اإلدارة الجهویة بتونس005611 603

000 2بناء مقر المعهد الوطني للشغل و الدراسات اإلجتماعیة002400 606

200تركیز شبكة تسخین مركزي بالمعهد العالي للتربیة المختصة بمنوبة012414 756

100 38004جملة النشاط

100 28004جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
8004 100

100 98004جمـــلة البرنـامج
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515 9508جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

الشغل و العالقات المهنیة 1البرنـامج :

تفقد الشغل و الصحة والسالمة المهنیةالبرنامج الفرعي : 1

الهیئة العامة للشغل والعالقات المهنیة+ وحدة اإلحاطة بالمستثمرین 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

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

360 3إعتمادات تعهد للفتح00300ج 603

200200إقتناء تجهیزات إداریة لفائدة برنامج الشغل00400ج 604
100100إقتناء وسائل النقل لفائدة برنامج الشغل00500ج 604

660300 13جملة النشاط

660300 13جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
3 660300

660300 13جمـــلة البرنـامج

الضمان اإلجتماعي 2البرنـامج :

اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي و متابعة صنادیق الضمان االجتماعيالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة للضمان االجتماعي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة واإلشراف على صنادیق الضمان االجتماعي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5050إقتناء تجهیزات إداریة لفائدة برنامجالضمان اإلجتماعي00600ج 604

15050جملة النشاط

15050جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
5050

25050جمـــلة البرنـامج
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النهوض اإلجتماعي 3البرنـامج :

(النهوض االجتماعي (المركزيالبرنامج الفرعي : 1

الهیئة العامة للنهوض اإلجتماعي 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة و التخطیط و االشراف في مجال النهوض االجتماعي 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

992992إقتناء أراضي000100 601

400400إقتناء تجهیزات إداریة لفائدة برنامج النهوض اإلجتماعي00300ج 604

8080تجهیز مراكز الدفاع و اإلدماج اإلجتماعي000200 755

600600تهیئة وتجهیز الوحدات المحلیة للنهوض االجتماعي010400 756
335 7إعتمادات تعهد للفتح00200ج 756

072 4072 19جملة النشاط

072 4072 19جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
9 4072 072

072 4072 39جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة و المساندةالبرنامج الفرعي : 1

 االدارة العامة للمصالح المشتركة+ االدارة العامة لالحصاء والتحلیل و التخطیط االستراتیجي+ وحدة
 تكنولوجیات المعلومات و االتصاالت+ االدارة العامة للشؤون القانونیة والنزاعات+ مكتب اللجنة القارة

للصفقات العمومیة

2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التصرف في الموارد اللوجستیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200 2001 1إعتمادات الدراسات000100 603
600600تهیئات مختلفة000200 603

250250إقتناء تجهیزات مختلفة لفائدة برنامج القیادة00100ج 604
400400إقتناء وسائل نقل لفائدة برنامج القیادة00200ج 604

400400إقتناء تجهیزات إعالمیة لفائدة برنامج القیادة00100ج 605
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900 20إعتمادات تعهد للفتح00100ج 606

850 7502 323جملة النشاط

850 7502 223جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
23 7502 850

850 7502 923جمـــلة البرنـامج

272 8675 36جملة مشاریع و برامج جدیدة

787 81713 37الجملـة العامـة :



  : مهمة الشؤون اإلجتماعیة25المهمة  

2020 السنة المالیة:

83نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

 :  الشغل و العالقات المهنیة1البرنـامج 

تفقد الشغل و الصحة والسالمة المهنیة :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للشغل والعالقات المهنیة+ وحدة اإلحاطة بالمستثمرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة و التشریع و المصالحة1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101934 905 01

905 934األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101518 514 02

514 518المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101109 237 03

237 109المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10138 807 05

807 38منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101779 06

779منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1014 015 13

015 4المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101193 063 14

063 193المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 102900 00
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900تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1022 407 02

407 2األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10246 06

46المنحة العائلیة001

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102587 07

587المساهمات المحمولة على المشغل000

260 803 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التنسیق مع االطراف االجتماعیة في مجال الحوار االجتماعي3النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 124300 000 11

000 300المجلس الوطني للحوار اإلجتماعي055

000 300جملة النشاط :

260 103 2جملة الوحدة العملیاتیة :

24: أقسام تفقدیة الشغل والمصالحة (2الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: الرقابة و المصالحة2النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1013 617 210 01

210 617 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1015 870 520 02

520 870 5المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 1011 236 757 03

757 236 1المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101439 368 05

368 439منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1018 818 06

818 8منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10145 465 13

465 45المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1012 185 818 14

818 185 2المساهمات المحمولة على المشغل000

أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10210 195 01

195 10أعوان یشغلون خطط وقتیة000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10227 247 02

247 27األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102520 06

520المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1026 643 07

643 6المساهمات المحمولة على المشغل000

561 448 13جملة النشاط :

561 448 13جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لتفقد طب الشغل والسالمة المهنیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة في مجال الصحة و السالمة المهنیة4النشاط 
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األجر  األساسي  والتدرج 101100 000 01

000 100األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101149 908 02

908 149المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10154 850 03

850 54المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10121 936 05

936 21منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 101428 06

428منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1012 356 13

356 2المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10159 934 14

934 59المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 102409 00

409تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1021 412 02

412 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10227 06

27المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102323 07

323المساهمات المحمولة على المشغل000

583 391جملة النشاط :

583 391جملة الوحدة العملیاتیة :
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24: اقسام تفقد طب الشغل والسالمة المهنیة (5الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تفقد طب الشغل5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 173 733 01

733 173 1األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 887 471 02

471 887 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101367 143 03

143 367المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 101146 831 05

831 146منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 868 06

868 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10115 772 13

772 15المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101735 858 14

858 735المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 734 00

734 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1029 452 02

452 9األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102180 06

180المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1022 164 07

164 2المساهمات المحمولة على المشغل000
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206 344 4جملة النشاط :

206 344 4جملة الوحدة العملیاتیة :

610 287 20جملة البرنامج الفرعي :

610 287 20جملة البرنامج :
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 :  الضمان اإلجتماعي2البرنـامج 

اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي و متابعة صنادیق الضمان االجتماعي :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للضمان االجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة واإلشراف على صنادیق الضمان االجتماعي1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101203 455 01

455 203األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 101321 611 02

611 321المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101103 368 03

368 103المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10124 925 05

925 24منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1017 500 06

500 7منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 097 13

097 3المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101128 009 14

009 128المساهمات المحمولة على المشغل000

965 791جملة النشاط :

965 791جملة الوحدة العملیاتیة :



90 نظـام أمـد

965 791جملة البرنامج الفرعي :

965 791جملة البرنامج :
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 :  النهوض اإلجتماعي3البرنـامج 

(النهوض االجتماعي (المركزي :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للنهوض اإلجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة و التخطیط و االشراف في مجال النهوض االجتماعي1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10119 264 763 01

763 264 19األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 10124 795 739 02

739 795 24المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101576 437 03

437 576المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101145 882 04

882 145المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 101406 629 05

629 406منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10123 398 06

398 23منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10195 384 13

384 95المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1014 527 640 14

640 527 4المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 102199 692 00

692 199تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1021 250 328 02
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328 250 1األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 1021 833 06

833 1المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102254 074 07

074 254المساهمات المحمولة على المشغل000

799 541 51جملة النشاط :

799 541 51جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التكفل و االحاطة بالفئات ذات االحتیاجات الخصوصیة (مراكز االحاطة+مراكز الرعایة+مركز مالحظة االحداث منوبة4النشاط  )

مؤسسات العمل اإلجتماعي 124422 000 11

000 15مركز الدفاع واالدماج  االجتماعي بدوار هیشر011

000 23مركز الدفاع و االدماج االجتماعي بالمالسین012

000 4مركز الدفاع و االدماج االجتماعي بصفاقس013

500 3مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالقیروان014

000 4مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بقفصة015

500مركزالدفاع واالدماج االجتماعي بدارشعبان الفهري016

500 1مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالقصرین017

000 100المعهد الوطني لرعایة الطفولة024

000 14المركز االجتماعي لمالحظة األطفال بمنوبة025

000 14مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بسوسة026

000 15مركز اإلحاطة والتوجیه االجتماعي بتونس027

500 1مركز الدفاع واالدماج اآلجتماعي بقابس028
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000 6مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي ببنزرت029

000 15مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة032

500 22مركز الرعایة االجتماعیة لألطفال بتونس033

000 8مركز اإلحاطة و التوجیه االجتماعي بسوسة034

200 28مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بفوشانة035

000 8مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسیدي بوزید036

000 35مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالفحص037

000 13مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسكرة038

000 10مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالكاف039

000 6مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنین040

000 15مركز اإلحاطة والتوجیه االجتماعي بصفاقس044

000 3مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بباجة045

000 1مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بتوزر046

000 32مركز الرعایة اإلجتماعیة لألطفال بسیدي بوزید047

500 2مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالمهدیة049

600 3مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بسلیانة050

500 4مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بقبلي053

700 7مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بتطاوین054

000 5مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالمنستیر057

000 422جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التكفل و اعادة تأهیل االشخاص المعوقین (مجمع الصحي نابل+مراكز التأهیل المهني+السند+االمان+وحدات العیش5النشاط  )

مؤسسات العمل اإلجتماعي 124122 000 11

000 5مركزالتكوین المهني للمعاقین الصم بقصر هالل019

000 3المجمع الصحي و التربوي للقاصرین عن الحركة العضویة بنابل020

000 10مركز التأهیل المهني للقاصرین عن الحركة العضویة و المصابین بحوادث الحیاة بقصر السعید021
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000 35المركز االجتماعي التربوي - السند030

000 19مركز األمان بالزهروني031

000 23مركز التأهیل المهني للقاصرین عن الحركة العضویة و المصابین بحوادث الحیاة بصفاقس041

000 5وحدة عیش إلیواء األشخاص المعوقین بقرمبالیة042

000 8وحدة عیش إلیواء األشخاص المعوقین بصفاقس043

000 4وحدة عیش األشخاص المعوقین الكهول بالقیروان051

000 6وحدة عیش األشخاص المعوقین الكهول بالزهروني052

000 4المركب اإلجتماعي و التربوي لألطفال المصابین بطیف التوحد بسیدي حسین058

مؤسسات  البحث 1251 000 000 04

000 000 1المركز الدولي للبحوث و الدراسات و التوثیق و التكوین حول اإلعاقة142

000 122 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تعلیم الكبار6النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 1246 000 11

000 6المركز الوطني لتعلیم الكبار059

000 6جملة النشاط :

000 550 1جملة الوحدة العملیاتیة :

799 091 53جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (تونس :2البرنامج الفرعي

1: قسم النهوض اإلجتماعي بتونس 1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10110 873 971 01

971 873 10األجر األساسي والتدرج000

971 873 10جملة النشاط :

971 873 10جملة الوحدة العملیاتیة :

971 873 10جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (أریانة :3البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101792 573 01

573 792األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 520 033 02

033 520 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10159 220 03

220 59المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10114 987 04

987 14المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10141 775 05
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775 41منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 404 06

404 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1019 799 13

799 9المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101465 145 14

145 465المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 10220 515 00

515 20تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102128 452 02

452 128األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102188 07

188المساهمات المحمولة على المشغل000

091 055 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تأجیر األعوان غیر القارین 10220 515 00

515 20تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102128 452 02

452 128األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102188 07

188المساهمات المحمولة على المشغل000

155 149جملة النشاط :
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246 204 3جملة الوحدة العملیاتیة :

246 204 3جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (بن عروس :4البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

تأجیر األعوان غیر القارین 10227 395 00

395 27تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102171 529 02

529 171األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102251 07

251المساهمات المحمولة على المشغل000

175 199جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 058 364 01

364 058 1األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 029 781 02

781 029 2المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10179 080 03
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080 79المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10120 013 04

013 20المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10155 784 05

784 55منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 210 06

210 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10113 085 13

085 13المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101621 133 14

133 621المساهمات المحمولة على المشغل000

450 880 3جملة النشاط :

625 079 4جملة الوحدة العملیاتیة :

625 079 4جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (منوبة :5البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10215 066 01

066 15أعوان یشغلون خطط وقتیة000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10294 330 02
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330 94األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102138 07

138المساهمات المحمولة على المشغل000

534 109جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101582 036 01

036 582األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 116 256 02

256 116 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10143 489 03

489 43المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10111 006 04

006 11المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10130 678 05

678 30منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 766 06

766 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1017 196 13

196 7المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101341 585 14

585 341المساهمات المحمولة على المشغل000

012 134 2جملة النشاط :
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546 243 2جملة الوحدة العملیاتیة :

546 243 2جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (بنزرت :6البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 021 971 01

971 021 1األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 959 985 02

985 959 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10176 360 03

360 76المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10119 325 04

325 19المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10153 866 05

866 53منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 099 06

099 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10112 635 13

635 12المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101599 774 14

774 599المساهمات المحمولة على المشغل000
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تأجیر األعوان غیر القارین 10226 453 00

453 26تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102165 630 02

630 165األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102243 07

243المساهمات المحمولة على المشغل000

341 939 3جملة النشاط :

341 939 3جملة الوحدة العملیاتیة :

341 939 3جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (نابل :7البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

تأجیر األعوان غیر القارین 10233 584 00

584 33تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102210 278 02

278 210األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102308 07

308المساهمات المحمولة على المشغل000
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170 244جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 297 459 01

459 297 1األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 488 327 02

327 488 2المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10196 944 03

944 96المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10124 534 04

534 24المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10168 386 05

386 68منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 935 06

935 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10116 042 13

042 16المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101761 452 14

452 761المساهمات المحمولة على المشغل000

079 757 4جملة النشاط :

249 001 5جملة الوحدة العملیاتیة :
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249 001 5جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (باجة :8البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101756 806 01

806 756األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 451 438 02

438 451 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10156 548 03

548 56المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10114 311 04

311 14المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10139 890 05

890 39منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 295 06

295 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1019 357 13

357 9المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101444 154 14

154 444المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 10219 589 00

589 19تأجیر األعوان غیر القارین000
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األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102122 655 02

655 122األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102180 07

180المساهمات المحمولة على المشغل000

223 917 2جملة النشاط :

223 917 2جملة الوحدة العملیاتیة :

223 917 2جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (زغوان :9البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

تأجیر األعوان غیر القارین 1029 493 00

493 9تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10259 437 02

437 59األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10287 07

87المساهمات المحمولة على المشغل000

017 69جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101366 736 01

736 366األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101703 344 02

344 703المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10127 402 03

402 27المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1016 935 04

935 6المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10119 330 05

330 19منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 112 06

112 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1014 534 13

534 4المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101215 230 14

230 215المساهمات المحمولة على المشغل000

623 344 1جملة النشاط :

640 413 1جملة الوحدة العملیاتیة :

640 413 1جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (الكاف :Aالبرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101616 883 01

883 616األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 183 088 02

088 183 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10146 093 03

093 46المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10111 665 04

665 11المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10132 515 05

515 32منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 871 06

871 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1017 627 13

627 7المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101362 037 14

037 362المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 10215 968 00

968 15تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10299 978 02

978 99األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102147 07

147المساهمات المحمولة على المشغل000
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872 377 2جملة النشاط :

872 377 2جملة الوحدة العملیاتیة :

872 377 2جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

تأجیر األعوان غیر القارین 10220 160 00

160 20تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102126 227 02

227 126األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102185 07

185المساهمات المحمولة على المشغل000

572 146جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101778 844 01

844 778األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 493 705 02



108 نظـام أمـد

705 493 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10158 194 03

194 58المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10114 728 04

728 14المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10141 051 05

051 41منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 362 06

362 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1019 630 13

630 9المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101457 088 14

088 457المساهمات المحمولة على المشغل000

602 855 2جملة النشاط :

174 002 3جملة الوحدة العملیاتیة :

174 002 3جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (القیروان :Cالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10222 568 01
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568 22األجر األساسي001

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102141 306 02

306 141األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102207 07

207المساهمات المحمولة على المشغل000

081 164جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101871 885 01

885 871األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 672 143 02

143 672 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10165 146 03

146 65المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10116 487 04

487 16المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10145 955 05

955 45منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 644 06

644 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10110 780 13

780 10المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101511 692 14

692 511المساهمات المحمولة على المشغل000
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732 196 3جملة النشاط :

813 360 3جملة الوحدة العملیاتیة :

813 360 3جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (القصرین :Dالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10240 707 01

707 40األجر األساسي001

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102254 878 02

878 254األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102374 07

374المساهمات المحمولة على المشغل000

959 295جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 572 646 01

646 572 1األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1013 016 096 02
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096 016 3المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101117 506 03

506 117المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10129 738 04

738 29المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10182 890 05

890 82منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1014 770 06

770 4منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10119 444 13

444 19المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101922 955 14

955 922المساهمات المحمولة على المشغل000

045 766 5جملة النشاط :

004 062 6جملة الوحدة العملیاتیة :

004 062 6جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1011 108 597 01
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597 108 1األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1012 126 120 02

120 126 2المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10182 833 03

833 82المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10120 963 04

963 20المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10158 432 05

432 58منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 362 06

362 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10113 706 13

706 13المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101650 614 14

614 650المساهمات المحمولة على المشغل000

627 064 4جملة النشاط :

627 064 4جملة الوحدة العملیاتیة :

627 064 4جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (المهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101700 719 01

719 700األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 101134 387 02

387 134المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10152 357 03

357 52المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10113 250 04

250 13المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10136 933 05

933 36منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 125 06

125 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1018 664 13

664 8المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101411 238 14

238 411المساهمات المحمولة على المشغل000

أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة 10218 138 01

138 18أعوان یشغلون خطط وقتیة000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102113 565 02

565 113األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102166 07

166المساهمات المحمولة على المشغل000

542 491 1جملة النشاط :
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542 491 1جملة الوحدة العملیاتیة :

542 491 1جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (المنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

تأجیر األعوان غیر القارین 10222 883 00

883 22تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102143 275 02

275 143األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102210 07

210المساهمات المحمولة على المشغل000

368 166جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101884 037 01

037 884األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 695 447 02

447 695 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10166 054 03
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054 66المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10116 717 04

717 16المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10146 600 05

600 46منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 681 06

681 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10110 930 13

930 10المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101518 823 14

823 518المساهمات المحمولة على المشغل000

289 241 3جملة النشاط :

657 407 3جملة الوحدة العملیاتیة :

657 407 3جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سوسة :Oالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101808 973 01

973 808األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 551 497 02
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497 551 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10160 445 03

445 60المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10115 297 04

297 15المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10142 639 05

639 42منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 453 06

453 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10110 002 13

002 10المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101474 770 14

770 474المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 10220 940 00

940 20تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102131 110 02

110 131األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102192 07

192المساهمات المحمولة على المشغل000

318 118 3جملة النشاط :

318 118 3جملة الوحدة العملیاتیة :

318 118 3جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (جندوبة :Pالبرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101641 882 01

882 641األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 231 031 02

031 231 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10147 961 03

961 47المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10112 138 04

138 12المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10133 832 05

832 33منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 947 06

947 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1017 936 13

936 7المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101376 708 14

708 376المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر األعوان غیر القارین 10216 615 00

615 16تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102104 029 02

029 104األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 102152 07

152المساهمات المحمولة على المشغل000
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231 474 2جملة النشاط :

231 474 2جملة الوحدة العملیاتیة :

231 474 2جملة البرنامج الفرعي :

878 123 116جملة البرنامج :
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 :  الهجرة و التونسیین بالخارج4البرنـامج 

العالقة مع التونسیین بالخارج :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة  للتخطیط و الستشراف في مجال الهجرة + اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة و األشراف في مجال الهجرة والتونسیین بالخارج1النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101292 552 01

552 292األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101506 965 02

965 506المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101101 661 03

661 101المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10124 228 05

228 24منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10140 000 06

000 40منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 548 13

548 3المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101181 146 14

146 181المساهمات المحمولة على المشغل000

100 150 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة في مجال الهجرة و التونسیین بالخارج3النشاط 
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مؤسسات العمل اإلجتماعي 124300 000 11

000 300المجلس الوطني للتونسیین المقیمین بالخارج056

مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 12521 000 000 11

000 000 21دیوان  التونسیین  بالخارج071

000 300 21جملة النشاط :

100 450 22جملة الوحدة العملیاتیة :

: المرصد الوطني للهجرة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث في مجال الهجرة2النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 12420 000 11

000 20المرصد الوطني للهجرة048

000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

100 470 22جملة البرنامج الفرعي :

100 470 22جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة :1البرنامج الفرعي

: الدیوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة1النشاط 

تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له 100167 556 02

556 167تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له000

تأجیر  أعضاء  الدواوین 10057 623 04

623 57تأجیر أعضاء الدواوین001

179 225جملة النشاط :

179 225جملة الوحدة العملیاتیة :

:  االدارة العامة للمصالح المشتركة+ االدارة العامة لالحصاء والتحلیل و التخطیط االستراتیجي+ وحدة تكنولوجیات2الوحدة العملیاتیة   
 المعلومات و االتصاالت+ االدارة العامة للشؤون

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التصرف في الموارد البشریة2النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1019 338 123 01

123 338 9األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1015 139 830 02

830 139 5المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101313 520 03
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520 313المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1019 495 04

495 9المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 101249 763 05

763 249منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10142 724 06

724 42منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10138 141 13

141 38المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 550 529 14

529 550 1المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 10111 940 15

940 11تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 10228 031 00

031 28تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102264 116 02

116 264األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102979 06

979المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10253 387 07

387 53المساهمات المحمولة على المشغل000

578 040 17جملة النشاط :

578 040 17جملة الوحدة العملیاتیة :
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: وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التعلیم العالي4النشاط   (INTES+ISES)

األجر  األساسي  والتدرج 1011 377 717 01

717 377 1األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1013 025 879 02

879 025 3المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101119 014 03

014 119المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 10174 637 04

637 74المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 101126 852 05

852 126منحـة اإلنتـاج000

المنح    العائلیة 10112 913 13

913 12المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101923 717 14

717 923المساهمات المحمولة على المشغل000

مؤسسات التعلیم العالي 124500 000 05

000 500المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة071

مؤسسات العمل اإلجتماعي 124100 000 11

000 100المعهد العالي للتربیة المختصة018

729 260 6جملة النشاط :

729 260 6جملة الوحدة العملیاتیة :
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486 526 23جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(تونس :2البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101367 535 01

535 367األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101682 810 02

810 682المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10145 167 03

167 45المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 368 04

368 1المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10135 982 05

982 35منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1016 155 06

155 6منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1015 495 13

495 5المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101223 375 14

375 223المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 720 15

720 1تأجیر العسكریین000
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تأجیر األعوان غیر القارین 1024 038 00

038 4تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10238 049 02

049 38األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102141 06

141المنحة العائلیة001

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1027 691 07

691 7المساهمات المحمولة على المشغل000

526 419 1جملة النشاط :

526 419 1جملة الوحدة العملیاتیة :

526 419 1جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(أریانة :3البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101131 420 01

420 131األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101244 153 02

153 244المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10116 150 03

150 16المنح المرتبطة بالوظیفة000
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المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101489 04

489المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10112 866 05

866 12منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 201 06

201 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1011 965 13

965 1المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10179 873 14

873 79المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101615 15

615تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1021 444 00

444 1تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10213 605 02

605 13األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10250 06

50المنحة العائلیة001

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1022 750 07

750 2المساهمات المحمولة على المشغل000

581 507جملة النشاط :

581 507جملة الوحدة العملیاتیة :

581 507جملة البرنامج الفرعي :
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(الدعم الالمحوري(بن عروس :4البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101222 212 01

212 222األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101412 828 02

828 412المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10127 308 03

308 27المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101827 04

827المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10121 755 05

755 21منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 721 06

721 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 322 13

322 3المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101135 053 14

053 135المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 040 15

040 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 442 00

442 2تأجیر األعوان غیر القارین000
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األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10223 005 02

005 23األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10285 06

85المنحة العائلیة001

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1024 650 07

650 4المساهمات المحمولة على المشغل000

248 858جملة النشاط :

248 858جملة الوحدة العملیاتیة :

248 858جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(منوبة :5البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101161 913 01

913 161األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101300 803 02

803 300المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10119 898 03

898 19المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101603 04

603المنح الخصوصیة المتغیرة000
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منحـة اإلنتـاج 10115 851 05

851 15منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 712 06

712 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1012 421 13

421 2المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10198 405 14

405 98المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101758 15

758تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1021 779 00

779 1تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10216 762 02

762 16األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10262 06

62المنحة العائلیة001

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1023 388 07

388 3المساهمات المحمولة على المشغل000

355 625جملة النشاط :

355 625جملة الوحدة العملیاتیة :

355 625جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(بنزرت :6البرنامج الفرعي
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: االدارة الجهویة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101160 406 01

406 160األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101298 004 02

004 298المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10119 712 03

712 19المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101597 04

597المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10115 704 05

704 15منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 686 06

686 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1012 398 13

398 2المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10197 489 14

489 97المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101751 15

751تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1021 762 00

762 1تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10216 606 02

606 16األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
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المنح  العائلیة 10262 06

62المنحة العائلیة001

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1023 357 07

357 3المساهمات المحمولة على المشغل000

534 619جملة النشاط :

534 619جملة الوحدة العملیاتیة :

534 619جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(نابل :7البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101171 590 01

590 171األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101318 781 02

781 318المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10121 087 03

087 21المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101639 04

639المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10116 799 05

799 16منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1012 874 06

874 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1012 565 13

565 2المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101104 286 14

286 104المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101803 15

803تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1021 885 00

885 1تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10217 764 02

764 17األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10266 06

66المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1023 591 07

591 3المساهمات المحمولة على المشغل000

730 662جملة النشاط :

730 662جملة الوحدة العملیاتیة :

730 662جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(باجة :8البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بباجة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101119 224 01

224 119األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101221 495 02

495 221المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10114 651 03

651 14المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101444 04

444المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10111 672 05

672 11منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 997 06

997 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1011 782 13

782 1المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10172 460 14

460 72المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101558 15

558تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1021 310 00

310 1تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10212 343 02

343 12األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10246 06

46المنح العائلیة000
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المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1022 495 07

495 2المساهمات المحمولة على المشغل000

477 460جملة النشاط :

477 460جملة الوحدة العملیاتیة :

477 460جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(زغوان :9البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10175 218 01

218 75األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101139 740 02

740 139المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 1019 244 03

244 9المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101280 04

280المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1017 364 05

364 7منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 260 06

260 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
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المنح    العائلیة 1011 125 13

125 1المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10145 715 14

715 45المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101352 15

352تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 102826 00

826تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1027 787 02

787 7األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10229 06

29المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1021 574 07

574 1المساهمات المحمولة على المشغل000

514 290جملة النشاط :

514 290جملة الوحدة العملیاتیة :

514 290جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(الكاف :Aالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 
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األجر  األساسي  والتدرج 101300 811 01

811 300األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101558 849 02

849 558المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10136 967 03

967 36المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 120 04

120 1المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10129 450 05

450 29منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1015 038 06

038 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1014 497 13

497 4المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101182 823 14

823 182المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 408 15

408 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1023 305 00

305 3تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10231 142 02

142 31األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102115 06

115المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1026 295 07

295 6المساهمات المحمولة على المشغل000
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820 161 1جملة النشاط :

820 161 1جملة الوحدة العملیاتیة :

820 161 1جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(سلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101255 860 01

860 255األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101475 339 02

339 475المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10131 443 03

443 31المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101952 04

952المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10125 049 05

049 25منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1014 285 06

285 4منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 825 13

825 3المنح العائلیة000
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المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101155 503 14

503 155المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 197 15

197 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 811 00

811 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10226 488 02

488 26األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10298 06

98المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1025 354 07

354 5المساهمات المحمولة على المشغل000

204 988جملة النشاط :

204 988جملة الوحدة العملیاتیة :

204 988جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(القیروان :Cالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101199 830 01

830 199األجر األساسي والتدرج000
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المنح  الخصوصیة  القارة 101371 246 02

246 371المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10124 557 03

557 24المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101744 04

744المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10119 563 05

563 19منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 346 06

346 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1012 987 13

987 2المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101121 450 14

450 121المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101935 15

935تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 196 00

196 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10220 688 02

688 20األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10277 06

77المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1024 182 07

182 4المساهمات المحمولة على المشغل000

801 771جملة النشاط :
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801 771جملة الوحدة العملیاتیة :

801 771جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(القصرین :Dالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101894 507 01

507 894األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 661 823 02

823 661 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101109 927 03

927 109المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1013 329 04

329 3المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10187 573 05

573 87منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10114 980 06

980 14منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10113 373 13

373 13المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101543 651 14

651 543المساهمات المحمولة على المشغل000
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تأجیر  العسكریین 1014 186 15

186 4تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1029 828 00

828 9تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10292 605 02

605 92األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102343 06

343المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10218 719 07

719 18المساهمات المحمولة على المشغل000

844 454 3جملة النشاط :

844 454 3جملة الوحدة العملیاتیة :

844 454 3جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(قفصة :Eالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101301 161 01

161 301األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101559 500 02

500 559المنح الخصوصیة القارة000
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المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10137 010 03

010 37المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 121 04

121 1المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10129 484 05

484 29منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1015 043 06

043 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1014 502 13

502 4المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101183 035 14

035 183المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 409 15

409 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1023 309 00

309 3تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10231 178 02

178 31األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102116 06

116المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1026 302 07

302 6المساهمات المحمولة على المشغل000

170 163 1جملة النشاط :

170 163 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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170 163 1جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(سیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101202 749 01

749 202األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101376 669 02

669 376المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10124 916 03

916 24المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101755 04

755المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10119 849 05

849 19منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 395 06

395 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 031 13

031 3المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101123 224 14

224 123المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101949 15

949تأجیر العسكریین000
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تأجیر األعوان غیر القارین 1022 228 00

228 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10220 990 02

990 20األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10278 06

78المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1024 243 07

243 4المساهمات المحمولة على المشغل000

076 783جملة النشاط :

076 783جملة الوحدة العملیاتیة :

076 783جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(صفاقس :Gالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101197 542 01

542 197األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101366 995 02

995 366المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10124 276 03

276 24المنح المرتبطة بالوظیفة000
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المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101735 04

735المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10119 339 05

339 19منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 308 06

308 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1012 953 13

953 2المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101120 059 14

059 120المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101925 15

925تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 170 00

170 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10220 451 02

451 20األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10276 06

76المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1024 134 07

134 4المساهمات المحمولة على المشغل000

963 762جملة النشاط :

963 762جملة الوحدة العملیاتیة :

963 762جملة البرنامج الفرعي :
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(الدعم الالمحوري(المهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101290 593 01

593 290األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101539 867 02

867 539المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10135 711 03

711 35المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 082 04

082 1المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10128 449 05

449 28منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1014 866 06

866 4منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1014 344 13

344 4المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101176 613 14

613 176المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 360 15

360 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1023 193 00

193 3تأجیر األعوان غیر القارین000
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األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10230 084 02

084 30األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102112 06

112المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1026 081 07

081 6المساهمات المحمولة على المشغل000

355 122 1جملة النشاط :

355 122 1جملة الوحدة العملیاتیة :

355 122 1جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(المنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101188 205 01

205 188األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101349 650 02

650 349المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10123 129 03

129 23المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101700 04

700المنح الخصوصیة المتغیرة000
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منحـة اإلنتـاج 10118 425 05

425 18منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 152 06

152 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1012 814 13

814 2المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101114 385 14

385 114المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101881 15

881تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 068 00

068 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10219 484 02

484 19األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10272 06

72المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1023 938 07

938 3المساهمات المحمولة على المشغل000

903 726جملة النشاط :

903 726جملة الوحدة العملیاتیة :

903 726جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(قابس :Jالبرنامج الفرعي



149 نظـام أمـد

: االدارة الجهویة بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101211 642 01

642 211األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101393 191 02

191 393المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10126 009 03

009 26المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101788 04

788المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10120 720 05

720 20منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 544 06

544 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 164 13

164 3المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101128 629 14

629 128المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101991 15

991تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 325 00

325 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10221 911 02

911 21األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
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المنح  العائلیة 10281 06

81المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1024 429 07

429 4المساهمات المحمولة على المشغل000

424 817جملة النشاط :

424 817جملة الوحدة العملیاتیة :

424 817جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(مدنین :Kالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 10198 103 01

103 98األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101182 256 02

256 182المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10112 056 03

056 12المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101365 04

365المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1019 604 05

604 9منحـة اإلنتـاج000
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منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1011 643 06

643 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1011 467 13

467 1المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10159 624 14

624 59المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101459 15

459تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1021 078 00

078 1تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10210 156 02

156 10األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10238 06

38المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1022 053 07

053 2المساهمات المحمولة على المشغل000

902 378جملة النشاط :

902 378جملة الوحدة العملیاتیة :

902 378جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(تطاوین :Lالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101235 290 01

290 235األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101437 125 02

125 437المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10128 915 03

915 28المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101876 04

876المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10123 035 05

035 23منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 940 06

940 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 518 13

518 3المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101143 001 14

001 143المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 101 15

101 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 585 00

585 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10224 359 02

359 24األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10290 06

90المنح العائلیة000
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المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1024 924 07

924 4المساهمات المحمولة على المشغل000

759 908جملة النشاط :

759 908جملة الوحدة العملیاتیة :

759 908جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(توزر :Mالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101288 657 01

657 288األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101536 270 02

270 536المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10135 473 03

473 35المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 075 04

075 1المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10128 260 05

260 28منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1014 834 06

834 4منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
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المنح    العائلیة 1014 315 13

315 4المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101175 436 14

436 175المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 351 15

351 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1023 172 00

172 3تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10229 884 02

884 29األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102110 06

110المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1026 040 07

040 6المساهمات المحمولة على المشغل000

877 114 1جملة النشاط :

877 114 1جملة الوحدة العملیاتیة :

877 114 1جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(قبلي :Nالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 
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األجر  األساسي  والتدرج 101215 143 01

143 215األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101399 695 02

695 399المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10126 440 03

440 26المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101800 04

800المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10121 063 05

063 21منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 603 06

603 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 215 13

215 3المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101130 757 14

757 130المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 007 15

007 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 364 00

364 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10222 273 02

273 22األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10283 06

83المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1024 502 07

502 4المساهمات المحمولة على المشغل000
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945 830جملة النشاط :

945 830جملة الوحدة العملیاتیة :

945 830جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(سوسة :Oالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101194 805 01

805 194األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 101361 911 02

911 361المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10123 940 03

940 23المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 101725 04

725المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10119 071 05

071 19منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1013 262 06

262 3منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1012 912 13

912 2المنح العائلیة000
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المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101118 396 14

396 118المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 101912 15

912تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1022 140 00

140 2تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10220 167 02

167 20األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 10275 06

75المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1024 077 07

077 4المساهمات المحمولة على المشغل000

393 752جملة النشاط :

393 752جملة الوحدة العملیاتیة :

393 752جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(جندوبة :Pالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101323 011 01

011 323األجر األساسي والتدرج000
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المنح  الخصوصیة  القارة 101600 092 02

092 600المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10139 695 03

695 39المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 202 04

202 1المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10131 623 05

623 31منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1015 409 06

409 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1014 829 13

829 4المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101196 315 14

315 196المساهمات المحمولة على المشغل000

تأجیر  العسكریین 1011 512 15

512 1تأجیر العسكریین000

تأجیر األعوان غیر القارین 1023 549 00

549 3تأجیر األعوان غیر القارین000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 10233 440 02

440 33األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

المنح  العائلیة 102124 06

124المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1026 759 07

759 6المساهمات المحمولة على المشغل000

560 247 1جملة النشاط :
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560 247 1جملة الوحدة العملیاتیة :

560 247 1جملة البرنامج الفرعي :

447 956 45جملة البرنامج :

205 630 000 الجملة العامـة :



  : مهمة الشؤون اإلجتماعیة25المهمة  

2020 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

 :  الشغل و العالقات المهنیة1البرنـامج 

تفقد الشغل و الصحة والسالمة المهنیة :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للشغل والعالقات المهنیة+ وحدة اإلحاطة بالمستثمرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة و التشریع و المصالحة1النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20141 235 01

235 41األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 20119 000 02

000 19استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20123 000 03

000 23استهالك الكهرباء والغاز000

إقتناء األثاث 20115 000 05

000 15تأثیث اإلدارة001

الوقود 20140 000 06

000 40شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 20120 000 13

000 20لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 20111 000 16

000 11الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 20115 000 19
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000 15شراء اللوازم والمعدات001

إرجاع مصاریف التنقل 2015 000 24

000 5المنحة الیومیة للتنقل001

تكوین ورسكلة األعوان 2015 000 28

000 5ملتقیات للتكوین001

معالیم الجوالن و العبور 2013 000 40

000 3معالیم الجوالن001

235 197جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التنسیق مع االطراف االجتماعیة في مجال الحوار االجتماعي3النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 224600 000 11

000 600المجلس الوطني للحوار اإلجتماعي055

000 600جملة النشاط :

235 797جملة الوحدة العملیاتیة :

24: أقسام تفقدیة الشغل والمصالحة (2الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: الرقابة و المصالحة2النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20180 600 01

600 80األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 20127 000 02

000 27استهالك الماء000
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600 107جملة النشاط :

600 107جملة الوحدة العملیاتیة :

: اإلدارة العامة لتفقد طب الشغل والسالمة المهنیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة في مجال الصحة و السالمة المهنیة4النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20120 000 01

000 20األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 20115 000 02

000 15استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20135 000 03

000 35استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20110 000 04

000 10االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20115 000 06

000 15شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 20120 000 13

000 20لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 20110 000 16

000 10الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 20115 000 19

000 15شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20110 000 23

000 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
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تكوین ورسكلة األعوان 2015 000 28

000 5ملتقیات للتكوین001

معالیم الجوالن و العبور 2018 000 40

000 8معالیم الجوالن001

000 163جملة النشاط :

000 163جملة الوحدة العملیاتیة :

24: اقسام تفقد طب الشغل والسالمة المهنیة (5الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تفقد طب الشغل5النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20180 600 01

600 80األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 2018 900 02

900 8استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 20130 700 03

700 30استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 20133 000 04

000 33االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 201156 300 06

300 156شراء الوقود لوسائل النقل001

مصاریف التنظیف 201900 11

900النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 20124 650 13

650 24لوازم المكاتب000
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الصحف والمجالت 20163 700 16

700 63الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 20118 500 19

500 18شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20142 350 23

350 42إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2011 750 24

750 1المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2019 280 40

280 9معالیم الجوالن001

630 470جملة النشاط :

630 470جملة الوحدة العملیاتیة :

465 538 1جملة البرنامج الفرعي :

465 538 1جملة البرنامج :
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 :  الضمان اإلجتماعي2البرنـامج 

اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي و متابعة صنادیق الضمان االجتماعي :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للضمان االجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة واإلشراف على صنادیق الضمان االجتماعي1النشاط 

لوازم المكاتب 2018 000 13

000 8لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2018 000 16

000 8الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2018 000 19

000 8شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2013 000 23

000 3إكساء األعوان000

معالیم الجوالن و العبور 2011 000 40

000 1معالیم الجوالن001

000 28جملة النشاط :

000 28جملة الوحدة العملیاتیة :

000 28جملة البرنامج الفرعي :

000 28جملة البرنامج :
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 :  النهوض اإلجتماعي3البرنـامج 

(النهوض االجتماعي (المركزي :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للنهوض اإلجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة و التخطیط و االشراف في مجال النهوض االجتماعي1النشاط 

الوقود 201200 000 06

000 200شراء الوقود لوسائل النقل001

000 200جملة النشاط :

000 200جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التكفل و االحاطة بالفئات ذات االحتیاجات الخصوصیة (مراكز االحاطة+مراكز الرعایة+مركز مالحظة االحداث منوبة4النشاط  )

مؤسسات العمل اإلجتماعي 2243 585 000 11

000 36مركز الدفاع واالدماج  االجتماعي بدوار هیشر011

500 55مركز الدفاع و االدماج االجتماعي بالمالسین012

000 36مركز الدفاع و االدماج االجتماعي بصفاقس013

000 33مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالقیروان014

000 45مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بقفصة015

500 66مركزالدفاع واالدماج االجتماعي بدارشعبان الفهري016

000 48مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالقصرین017
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000 535 1المعهد الوطني لرعایة الطفولة024

000 170المركز االجتماعي لمالحظة األطفال بمنوبة025

500 52مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بسوسة026

000 334مركز اإلحاطة والتوجیه االجتماعي بتونس027

000 34مركز الدفاع واالدماج اآلجتماعي بقابس028

000 40مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي ببنزرت029

000 66مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة032

000 140مركز الرعایة االجتماعیة لألطفال بتونس033

000 124مركز اإلحاطة و التوجیه االجتماعي بسوسة034

000 64مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بفوشانة035

000 32مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسیدي بوزید036

000 35مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالفحص037

000 48مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسكرة038

000 40مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالكاف039

500 39مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنین040

000 159مركز اإلحاطة والتوجیه االجتماعي بصفاقس044

000 29مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بباجة045

000 28مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بتوزر046

000 190مركز الرعایة اإلجتماعیة لألطفال بسیدي بوزید047

000 18مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالمهدیة049

000 22مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بسلیانة050

000 15مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بقبلي053

000 15مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بتطاوین054

000 35مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالمنستیر057

000 585 3جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التكفل و اعادة تأهیل االشخاص المعوقین (مجمع الصحي نابل+مراكز التأهیل المهني+السند+االمان+وحدات العیش5النشاط  )

مؤسسات العمل اإلجتماعي 2242 047 000 11

000 50مركزالتكوین المهني للمعاقین الصم بقصر هالل019

000 57المجمع الصحي و التربوي للقاصرین عن الحركة العضویة بنابل020

000 81مركز التأهیل المهني للقاصرین عن الحركة العضویة و المصابین بحوادث الحیاة بقصر السعید021

000 721المركز االجتماعي التربوي - السند030

000 504مركز األمان بالزهروني031

500 133مركز التأهیل المهني للقاصرین عن الحركة العضویة و المصابین بحوادث الحیاة بصفاقس041

000 72وحدة عیش إلیواء األشخاص المعوقین بقرمبالیة042

000 120وحدة عیش إلیواء األشخاص المعوقین بصفاقس043

500 74وحدة عیش األشخاص المعوقین الكهول بالقیروان051

000 100وحدة عیش األشخاص المعوقین الكهول بالزهروني052

000 134المركب اإلجتماعي و التربوي لألطفال المصابین بطیف التوحد بسیدي حسین058

مؤسسات  البحث 225400 000 04

000 400المركز الدولي للبحوث و الدراسات و التوثیق و التكوین حول اإلعاقة142

000 447 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تعلیم الكبار6النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 224588 000 11

000 588المركز الوطني لتعلیم الكبار059

000 588جملة النشاط :

000 620 6جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 820 6جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (تونس :2البرنامج الفرعي

1: قسم النهوض اإلجتماعي بتونس 1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20170 370 01

370 70األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 2011 285 02

285 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2013 745 03

745 3استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 355 04

355 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20117 565 06

565 17شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 730 13

730 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2019 995 16

995 9الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2012 530 19

530 2شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20110 315 23

315 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
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معالیم الجوالن و العبور 2011 512 40

512 1معالیم الجوالن001

402 122جملة النشاط :

402 122جملة الوحدة العملیاتیة :

402 122جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (أریانة :3البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20111 740 01

740 11األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 2011 100 02

100 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 200 03

200 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 201750 04

750االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 2019 740 06

740 9شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2011 700 13

700 1لوازم المكاتب000
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الصحف والمجالت 2013 500 16

500 3الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 600 19

600 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2013 000 23

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 201900 40

900معالیم الجوالن001

230 36جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

مصاریف  اإلعالمیة 201300 19

300شراء اللوازم والمعدات001

600جملة النشاط :

830 36جملة الوحدة العملیاتیة :

830 36جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (بن عروس :4البرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20125 317 01

317 25األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20114 237 06

237 14شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 033 13

033 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201518 16

518الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 605 19

605 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2014 165 23

165 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201214 24

214المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 156 40

156 1معالیم الجوالن001
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023 55جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201800 16

800الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201350 19

350شراء اللوازم والمعدات001

450 1جملة النشاط :

473 56جملة الوحدة العملیاتیة :

473 56جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (منوبة :5البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03
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675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 605 04

605 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201642 05

642تأثیث اإلدارة001

الوقود 2019 649 06

649 9شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2011 284 13

284 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2014 092 16

092 4الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 284 19

284 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2017 287 23

287 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2011 354 40

354 1معالیم الجوالن001

835 30جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201400 13

400لوازم المكاتب000

مصاریف  اإلعالمیة 201300 19

300شراء اللوازم والمعدات001
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700جملة النشاط :

535 31جملة الوحدة العملیاتیة :

535 31جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (بنزرت :6البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2019 625 01

625 9األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 000 04

000 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201535 05

535تأثیث اإلدارة001

الوقود 20122 062 06

062 22شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 247 13

247 2لوازم المكاتب000



176 نظـام أمـد

الصحف والمجالت 2015 126 16

126 5الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 926 19

926 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20110 540 23

540 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2011 862 40

862 1معالیم الجوالن001

561 59جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201350 13

350لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201800 16

800الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201300 19

300شراء اللوازم والمعدات001

450 1جملة النشاط :

011 61جملة الوحدة العملیاتیة :

011 61جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (نابل :7البرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20130 027 01

027 30األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 889 03

889 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 354 04

354 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201535 05

535تأثیث اإلدارة001

الوقود 20116 232 06

232 16شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 087 13

087 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2014 136 16

136 4الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 660 19

660 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2017 565 23

565 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201214 24

214المنحة الیومیة للتنقل001
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معالیم الجوالن و العبور 2011 861 40

861 1معالیم الجوالن001

523 70جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201800 16

800الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201250 19

250شراء اللوازم والمعدات001

350 1جملة النشاط :

873 71جملة الوحدة العملیاتیة :

873 71جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (باجة :8البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2016 420 01
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420 6األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 889 03

889 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20111 559 06

559 11شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 140 13

140 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2013 575 16

575 3الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 873 19

873 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2015 661 23

661 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2011 349 40

349 1معالیم الجوالن001

569 38جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

الوقود 2012 200 06

200 2شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 201400 13
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400لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201350 16

350الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201350 19

350شراء اللوازم والمعدات001

300 3جملة النشاط :

869 41جملة الوحدة العملیاتیة :

869 41جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (زغوان :9البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20113 868 01

868 13األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20114 367 06
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367 14شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 782 13

782 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2013 058 16

058 3الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 391 19

391 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2019 128 23

128 9إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201321 24

321المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 605 40

605 1معالیم الجوالن001

298 52جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201350 13

350لوازم المكاتب000

مصاریف  اإلعالمیة 201360 19

360شراء اللوازم والمعدات001

710جملة النشاط :

008 53جملة الوحدة العملیاتیة :
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008 53جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (الكاف :Aالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20113 902 01

902 13األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20111 559 06

559 11شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 119 13

119 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 800 16

800 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 926 19

926 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2017 822 23

822 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
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معالیم الجوالن و العبور 201385 40

385معالیم الجوالن001

291 46جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

الوقود 2012 200 06

200 2شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201300 16

300الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201180 19

180شراء اللوازم والمعدات001

980 2جملة النشاط :

271 49جملة الوحدة العملیاتیة :

271 49جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20144 894 01

894 44األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 2011 070 02

070 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201535 05

535تأثیث اإلدارة001

الوقود 20123 507 06

507 23شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 201963 13

963لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 283 16

283 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 284 19

284 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2017 330 23

330 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2011 990 40

990 1معالیم الجوالن001

671 88جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201250 13

250لوازم المكاتب000

مصاریف  اإلعالمیة 201250 19

250شراء اللوازم والمعدات001

معالیم الجوالن و العبور 201120 40

120معالیم الجوالن001

620جملة النشاط :

291 89جملة الوحدة العملیاتیة :

291 89جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (القیروان :Cالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20118 269 01

269 18األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 889 03
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889 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 354 04

354 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20117 028 06

028 17شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 247 13

247 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 800 16

800 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 819 19

819 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20110 529 23

529 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201749 24

749المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201963 40

963معالیم الجوالن001

610 60جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201400 13

400لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201350 16

350الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201350 19
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350شراء اللوازم والمعدات001

100 1جملة النشاط :

710 61جملة الوحدة العملیاتیة :

710 61جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (القصرین :Dالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

إستهالك الماء 201856 02

856استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 070 04

070 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20126 788 06

788 26شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 140 13

140 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 068 16

068 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 284 19



188 نظـام أمـد

284 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20139 932 23

932 39إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2013 146 40

146 3معالیم الجوالن001

959 79جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201250 13

250لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201300 16

300الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201250 19

250شراء اللوازم والمعدات001

800جملة النشاط :

759 80جملة الوحدة العملیاتیة :

759 80جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (قفصة :Eالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 



189 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20111 131 01

131 11األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20116 526 06

526 16شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 033 13

033 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2014 609 16

609 4الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 819 19

819 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20117 676 23

676 17إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201214 24

214المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2012 054 40

054 2معالیم الجوالن001

840 61جملة النشاط :



190 نظـام أمـد

840 61جملة الوحدة العملیاتیة :

840 61جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2014 969 01

969 4األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20129 077 06

077 29شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 033 13

033 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 799 16

799 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 284 19

284 1شراء اللوازم والمعدات001



191 نظـام أمـد

إكساء األعوان 20110 037 23

037 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

مصاریف نقل األشخاص 201428 25

428إشتراكات النقل002

معالیم الجوالن و العبور 2012 554 40

554 2معالیم الجوالن001

959 58جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

300جملة النشاط :

259 59جملة الوحدة العملیاتیة :

259 59جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (صفاقس :Gالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2019 095 01



192 نظـام أمـد

095 9األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201856 02

856استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 140 03

140 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 605 04

605 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20126 547 06

547 26شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2011 391 13

391 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2015 901 16

901 5الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 177 19

177 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2017 683 23

683 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2012 761 40

761 2معالیم الجوالن001

156 59جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201250 13

250لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201800 16



193 نظـام أمـد

800الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201200 19

200شراء اللوازم والمعدات001

250 1جملة النشاط :

406 60جملة الوحدة العملیاتیة :

406 60جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (المهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2018 475 01

475 8األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20112 051 06

051 12شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 140 13



194 نظـام أمـد

140 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2014 092 16

092 4الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 552 19

552 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2015 415 23

415 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201214 24

214المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 990 40

990 1معالیم الجوالن001

707 41جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

مصاریف  اإلعالمیة 201250 19

250شراء اللوازم والمعدات001

550جملة النشاط :

257 42جملة الوحدة العملیاتیة :

257 42جملة البرنامج الفرعي :



195 نظـام أمـد

(النهوض االجتماعي (المنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20114 873 01

873 14األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 889 03

889 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201268 05

268تأثیث اإلدارة001

الوقود 20113 097 06

097 13شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2011 819 13

819 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2014 609 16

609 4الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 712 19

712 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2013 724 23

724 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002



196 نظـام أمـد

إرجاع مصاریف التنقل 201268 24

268المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 670 40

670 1معالیم الجوالن001

032 48جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

الوقود 20112 600 06

600 12شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201850 16

850الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201250 19

250شراء اللوازم والمعدات001

000 14جملة النشاط :

032 62جملة الوحدة العملیاتیة :

032 62جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (قابس :Jالبرنامج الفرعي



197 نظـام أمـد

: قسم النهوض اإلجتماعي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2016 313 01

313 6األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 605 04

605 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20112 810 06

810 12شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 461 13

461 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2013 530 16

530 3الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2012 354 19

354 2شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20110 700 23

700 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201268 24

268المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 733 40

733 1معالیم الجوالن001



198 نظـام أمـد

412 45جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201350 13

350لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201850 16

850الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201300 19

300شراء اللوازم والمعدات001

500 1جملة النشاط :

912 46جملة الوحدة العملیاتیة :

912 46جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (مدنین :Kالبرنامج الفرعي

: قسم المهوض اإلجتماعي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20114 905 01

905 14األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02



199 نظـام أمـد

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 140 03

140 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20126 963 06

963 26شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 194 13

194 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2013 316 16

316 3الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 798 19

798 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2013 360 23

360 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2012 440 40

440 2معالیم الجوالن001

219 60جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201350 13

350لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201350 16

350الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201300 19



200 نظـام أمـد

300شراء اللوازم والمعدات001

000 1جملة النشاط :

219 61جملة الوحدة العملیاتیة :

219 61جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (تطاوین :Lالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2018 721 01

721 8األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201749 02

749استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 889 03

889 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 605 04

605 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20117 778 06

778 17شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2011 712 13

712 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 034 16



201 نظـام أمـد

034 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 498 19

498 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2015 297 23

297 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201268 24

268المنحة الیومیة للتنقل001

تكوین ورسكلة األعوان 2011 296 28

296 1ملتقیات للتكوین001

معالیم الجوالن و العبور 2011 733 40

733 1معالیم الجوالن001

580 44جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201350 13

350لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201350 16

350الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201350 19

350شراء اللوازم والمعدات001

050 1جملة النشاط :

630 45جملة الوحدة العملیاتیة :



202 نظـام أمـد

630 45جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (توزر :Mالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

إستهالك الماء 201642 02

642استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 140 03

140 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 605 04

605 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201321 05

321تأثیث اإلدارة001

الوقود 20112 328 06

328 12شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 140 13

140 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 024 16

024 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 338 19

338 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 20110 454 23

454 10إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002



203 نظـام أمـد

معالیم الجوالن و العبور 201835 40

835معالیم الجوالن001

827 33جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201850 16

850الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201400 19

400شراء اللوازم والمعدات001

550 1جملة النشاط :

377 35جملة الوحدة العملیاتیة :

377 35جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (قبلي :Nالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20110 534 01



204 نظـام أمـد

534 10األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201428 02

428استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 605 04

605 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20117 805 06

805 17شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2011 605 13

605 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 034 16

034 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 070 19

070 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2018 795 23

795 8إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2011 156 40

156 1معالیم الجوالن001

707 46جملة النشاط :

707 46جملة الوحدة العملیاتیة :

707 46جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سوسة :Oالبرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

إستهالك الماء 201856 02

856استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03

675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 819 04

819 1االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20113 366 06

366 13شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2011 819 13

819 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2014 609 16

609 4الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 926 19

926 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2016 025 23

025 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 201770 40

770معالیم الجوالن001

865 33جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201300 13

300لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 500 16

500 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201400 19

400شراء اللوازم والمعدات001

200 2جملة النشاط :

065 36جملة الوحدة العملیاتیة :

065 36جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (جندوبة :Pالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث االجتماعیة و متابعة الفئات الهشة7النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 20113 868 01

868 13األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201963 02

963استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 675 03
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675 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 140 04

140 2االتصاالت الهاتفیة001

الوقود 20114 367 06

367 14شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2012 782 13

782 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2013 058 16

058 3الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 391 19

391 1شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2019 128 23

128 9إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201321 24

321المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 2011 605 40

605 1معالیم الجوالن001

298 52جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

لوازم المكاتب 201400 13

400لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 201350 16

350الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 201350 19
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350شراء اللوازم والمعدات001

معالیم الجوالن و العبور 201360 40

360معالیم الجوالن001

460 1جملة النشاط :

758 53جملة الوحدة العملیاتیة :

758 53جملة البرنامج الفرعي :

494 187 8جملة البرنامج :
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 :  الهجرة و التونسیین بالخارج4البرنـامج 

العالقة مع التونسیین بالخارج :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة  للتخطیط و الستشراف في مجال الهجرة + اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: القیادة و األشراف في مجال الهجرة والتونسیین بالخارج1النشاط 

الوقود 2014 500 06

500 4شراء الوقود لوسائل النقل001

لوازم المكاتب 2014 000 13

000 4لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 20110 000 16

000 10الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2015 000 19

000 5شراء اللوازم والمعدات001

إكساء األعوان 2016 000 23

000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 2011 500 40

500 1معالیم الجوالن001

000 31جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: االحاطة في مجال الهجرة و التونسیین بالخارج3النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 224600 000 11

000 600المجلس الوطني للتونسیین المقیمین بالخارج056
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مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 2252 500 000 11

000 500 2دیوان  التونسیین  بالخارج071

000 100 3جملة النشاط :

000 131 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: المرصد الوطني للهجرة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: البحوث في مجال الهجرة2النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 22460 000 11

000 60المرصد الوطني للهجرة048

000 60جملة النشاط :

000 60جملة الوحدة العملیاتیة :

000 191 3جملة البرنامج الفرعي :

000 191 3جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة :1البرنامج الفرعي

:  االدارة العامة للمصالح المشتركة+ االدارة العامة لالحصاء والتحلیل و التخطیط االستراتیجي+ وحدة تكنولوجیات2الوحدة العملیاتیة   
 المعلومات و االتصاالت+ االدارة العامة للشؤون

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التصرف في الموارد اللوجستیة3النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 201850 745 01

745 850األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 20120 000 02

000 20استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 201100 000 03

000 100استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 201750 000 04

000 100االتصاالت الهاتفیة001

000 650تراسل المعطیات002

إقتناء األثاث 20120 000 05

000 20تأثیث اإلدارة001

الوقود 201770 000 06

000 160شراء الوقود لوسائل النقل001

000 110شراء الوقود للتسخین002

000 500حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 20116 500 07

000 5المراسالت اإلداریة001

000 10مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

500 1نفقات أخرى099
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إقتناء المعدات 20117 000 08

000 6معدات التصرف اإلداري001

000 5معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة002

000 3معدات التنظیف009

000 3معدات مختلفة099

مصاریف التأمین 20190 000 09

000 90تأمین وسائل النقل001

التعهد والصیانة 201266 000 10

000 78اإلعتناء بالبنایات001

000 160تعهد وصیانة وسائل النقل002

000 15تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

000 10تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

000 3عملیات الصیانة األخرى099

مصاریف التنظیف 20150 000 11

000 50النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 20115 000 13

000 15لوازم المكاتب000

المطبوعات 20155 000 14

000 45المطبوعات الرسمیة001

000 10مطبوعات األخرى099

التوثیق 20110 000 15

000 10الوثائق المكتوبة001

الصحف والمجالت 20150 000 16

000 50الصحف والمجالت000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 2018 000 17

000 8إشتراكات بوكاالت اإلعالم000

تعلیق ونشر اإلعالنات 2019 000 18
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000 9نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001

مصاریف  اإلعالمیة 20155 000 19

000 20شراء اللوازم والمعدات001

000 35نفقات الصیانة003

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة 201135 000 20

000 40نفقات استغالل منظومة "أدب"001

000 60نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002

000 35استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 20150 000 21

000 30مصاریف اإلستقباالت001

000 20مصاریف اإلقامة002

مصاریف المهمات 201100 000 22

000 100مصاریف المهمات000

إكساء األعوان 20145 000 23

000 45إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 20135 000 24

000 25المنحة الیومیة للتنقل001

000 10إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

مصاریف نقل األشخاص 201118 000 25

000 8مصاریف نقل األشخاص بالداخل001

000 40إشتراكات النقل002

000 70مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

تكوین ورسكلة األعوان 201100 000 28

000 60ملتقیات للتكوین001

000 10تربصات تكوین002

000 20التكوین في اإلعالمیة004

000 10التكوین في التصرف حسب األهداف006
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نفقات طبیة لفائدة األعوان 2016 000 30

000 5نفقات التداوي001

000 1شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 20150 000 31

000 50تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 20160 000 36

000 60تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

اللجان الطبیة 2018 000 37

000 8اللجان الطبیة000

مصاریف النزاعات والتعویضات 2011 000 38

000 1أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001

معالیم التسجیل 2013 000 39

000 3معالیم التسجیل000

معالیم الجوالن و العبور 20141 000 40

000 25معالیم الجوالن001

000 16معالیم العبور002

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2018 000 42

000 8طبع ونشر الوثائق والمجالت000

المساهمة في مصاریف تعلیم أبناء األعوان العائدین من الخارج 20110 000 46

000 10المساهمة في مصاریف تعلیم أبناء األعوان العائدین من الخارج000

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 20116 500 47

000 5نقل األثاث والمعدات001

500 1اتفاقیات مع أطباء005

000 10خدمات مختلفة099

االشتراك بشبكة األنترنات 20110 000 70

000 10االشتراك لدى مزودین آخرین لألنترنات010
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745 948 3جملة النشاط :

745 948 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: التعلیم العالي4النشاط   (INTES+ISES)

مؤسسات التعلیم العالي 224440 000 05

000 440المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة071

مؤسسات العمل اإلجتماعي 224280 000 11

000 280المعهد العالي للتربیة المختصة018

000 720جملة النشاط :

000 720جملة الوحدة العملیاتیة :

745 668 4جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(تونس :2البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إقتناء األثاث 2012 000 05
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000 2تأثیث اإلدارة001

الوقود 20130 500 06

500 4شراء الوقود لوسائل النقل001

000 26حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2013 000 07

000 2المراسالت اإلداریة001

000 1مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

التعهد والصیانة 20114 000 10

000 6اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

000 1تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 800 11

800 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 900 13

900 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 900 16

900 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 800 19

200 1شراء اللوازم والمعدات001

600نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201350 21

350مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2012 500 23

500 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

اللجان الطبیة 201500 37

500اللجان الطبیة000

معالیم التسجیل 201420 39
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420معالیم التسجیل000

670 60جملة النشاط :

670 60جملة الوحدة العملیاتیة :

670 60جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(أریانة :3البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 2011 000 02

000 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 200 04

200 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 500 05

500 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20125 650 06

500 3شراء الوقود لوسائل النقل001

150شراء الوقود للتسخین002

000 22حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201700 07
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600المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201200 08

200معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20113 597 10

797 4اإلعتناء بالبنایات001

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

700تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 900 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

900نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2012 500 23

500 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

اللجان الطبیة 2011 000 37

000 1اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 201240 40

240معالیم الجوالن001
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987 60جملة النشاط :

987 60جملة الوحدة العملیاتیة :

987 60جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(بن عروس :4البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 2011 000 02

000 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 000 03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 500 04

500 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 500 05

500 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20115 500 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201550 07

400المراسالت اإلداریة001

150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002
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إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20112 800 10

000 4اإلعتناء بالبنایات001

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

400تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

300تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

100عملیات الصیانة األخرى099

مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 600 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

600نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201350 21

350مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2015 000 23

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201250 24

250المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201240 40

240معالیم الجوالن001

590 50جملة النشاط :



221 نظـام أمـد

590 50جملة الوحدة العملیاتیة :

590 50جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(منوبة :5البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201800 02

800استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 900 04

900 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 500 05

500 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20115 000 06

000 2شراء الوقود لوسائل النقل001

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201420 07

300المراسالت اإلداریة001

120مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08

150معدات التصرف اإلداري001



222 نظـام أمـد

التعهد والصیانة 20111 700 10

500 4اإلعتناء بالبنایات001

500 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

600تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2012 200 11

200 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 201900 13

900لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 400 16

400 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 250 19

800شراء اللوازم والمعدات001

450نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201150 21

150مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2013 000 23

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201200 24

200المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201330 40

240معالیم الجوالن001

90معالیم العبور002

900 45جملة النشاط :

900 45جملة الوحدة العملیاتیة :



223 نظـام أمـد

900 45جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(بنزرت :6البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201600 02

600استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 200 04

200 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20116 000 06

000 16حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201850 07

700المراسالت اإلداریة001

150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 20150 08

50معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20112 500 10

000 5اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002



224 نظـام أمـد

400تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 600 19

900شراء اللوازم والمعدات001

700نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201350 21

350مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2011 500 23

500 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201200 24

200المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201100 36

100تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201240 40

120معالیم الجوالن001

120معالیم العبور002

390 46جملة النشاط :

390 46جملة الوحدة العملیاتیة :



225 نظـام أمـد

390 46جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(نابل :7البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201400 02

400استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2013 000 03

000 3استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 500 04

500 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20115 500 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07

700المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20112 700 10

000 4اإلعتناء بالبنایات001



226 نظـام أمـد

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

600تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 000 13

000 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 700 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

700نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201350 21

350مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2011 500 23

500 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201200 24

200المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201100 36

100تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201465 40

240معالیم الجوالن001

225معالیم العبور002

315 44جملة النشاط :

315 44جملة الوحدة العملیاتیة :



227 نظـام أمـد

315 44جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(باجة :8البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 201500 01

500األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 2013 000 02

000 3استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2011 200 03

200 1استهالك الكهرباء والغاز000

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20121 500 06

500 3شراء الوقود لوسائل النقل001

000 18حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201736 07

700المراسالت اإلداریة001

36مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2018 100 10

500 1اإلعتناء بالبنایات001



228 نظـام أمـد

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

500تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2011 700 11

700 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 500 16

500 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 500 19

800شراء اللوازم والمعدات001

700نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201250 21

250مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2012 000 23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201200 24

200المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201300 36

300تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

اللجان الطبیة 201500 37

500اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 201360 40

240معالیم الجوالن001

120معالیم العبور002

646 45جملة النشاط :



229 نظـام أمـد

646 45جملة الوحدة العملیاتیة :

646 45جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(زغوان :9البرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 2011 000 02

000 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 700 04

700 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201800 05

800تأثیث اإلدارة001

الوقود 20118 000 06

000 18حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201680 07

600المراسالت اإلداریة001

80مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 850 10



230 نظـام أمـد

000 3اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

700تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

150تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2011 300 11

300 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 300 16

300 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 000 19

600شراء اللوازم والمعدات001

400نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201400 21

400مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2011 500 23

500 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201200 24

200المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201320 40

200معالیم الجوالن001

120معالیم العبور002

350 45جملة النشاط :

350 45جملة الوحدة العملیاتیة :



231 نظـام أمـد

350 45جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(الكاف :Aالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201400 02

400استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 000 03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 000 04

000 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20116 000 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

500شراء الوقود للتسخین002

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201820 07

700المراسالت اإلداریة001

120مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20113 500 10



232 نظـام أمـد

000 5اإلعتناء بالبنایات001

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

500تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 800 11

800 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 800 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

800نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201250 21

250مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2017 000 23

000 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201200 24

200المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201100 36

100تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201365 40

240معالیم الجوالن001

125معالیم العبور002

535 52جملة النشاط :

535 52جملة الوحدة العملیاتیة :



233 نظـام أمـد

535 52جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(سلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2016 880 01

880 6األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201900 02

900استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 000 03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 000 04

000 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 200 05

200 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20112 200 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

700شراء الوقود للتسخین002

000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201550 07

400المراسالت اإلداریة001

150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08



234 نظـام أمـد

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20111 600 10

000 4اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

500تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 500 16

500 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 400 19

900شراء اللوازم والمعدات001

500نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201200 21

200مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2017 000 23

000 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201500 24

500المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201275 40

275معالیم الجوالن001

505 53جملة النشاط :

505 53جملة الوحدة العملیاتیة :



235 نظـام أمـد

505 53جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(القیروان :Cالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2016 857 01

857 6األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 201800 02

800استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 800 04

800 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201800 05

800تأثیث اإلدارة001

الوقود 20115 500 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07

700المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001



236 نظـام أمـد

التعهد والصیانة 20111 900 10

000 4اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

700تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

200تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2011 800 11

800 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 600 19

800شراء اللوازم والمعدات001

800نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2011 500 23

500 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201400 24

400المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201150 36

150تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201340 40

240معالیم الجوالن001

100معالیم العبور002

847 52جملة النشاط :



237 نظـام أمـد

847 52جملة الوحدة العملیاتیة :

847 52جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(القصرین :Dالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201800 02

800استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2016 000 03

000 6استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 200 04

200 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201800 05

800تأثیث اإلدارة001

الوقود 20114 200 06

000 5شراء الوقود لوسائل النقل001

200 1شراء الوقود للتسخین002

000 8حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07

700المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08



238 نظـام أمـد

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20111 050 10

000 4اإلعتناء بالبنایات001

500 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

400تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

150تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2012 200 11

200 2النفقات المباشرة للتنظیف001

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 500 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

500نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201150 21

150مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2016 000 23

000 6إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

معالیم الجوالن و العبور 201340 40

240معالیم الجوالن001

100معالیم العبور002

140 47جملة النشاط :

140 47جملة الوحدة العملیاتیة :

140 47جملة البرنامج الفرعي :



239 نظـام أمـد

(الدعم الالمحوري(قفصة :Eالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201600 02

600استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 000 03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2012 200 04

200 2االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 200 05

200 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20115 500 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07

700المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08

150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20113 600 10

000 5اإلعتناء بالبنایات001

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

500تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006



240 نظـام أمـد

مصاریف التنظیف 2012 200 11

200 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 500 16

500 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 600 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

600نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2013 600 23

600 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201400 24

400المنحة الیومیة للتنقل001

اللجان الطبیة 201500 37

500اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 201340 40

240معالیم الجوالن001

100معالیم العبور002

690 50جملة النشاط :

690 50جملة الوحدة العملیاتیة :

690 50جملة البرنامج الفرعي :



241 نظـام أمـد

(الدعم الالمحوري(سیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201400 02

400استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 000 04

000 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201800 05

800تأثیث اإلدارة001

الوقود 2017 800 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

300شراء الوقود للتسخین002

000 5حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201836 07

700المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

36نفقات أخرى099

إقتناء المعدات 201150 08

150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2018 300 10

000 3اإلعتناء بالبنایات001

000 5تعهد وصیانة وسائل النقل002



242 نظـام أمـد

300تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 700 11

700 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 201900 13

900لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 000 19

500شراء اللوازم والمعدات001

500نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201200 21

200مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2012 200 23

200 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201300 24

300المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201340 40

240معالیم الجوالن001

100معالیم العبور002

926 32جملة النشاط :

926 32جملة الوحدة العملیاتیة :

926 32جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(صفاقس :Gالبرنامج الفرعي



243 نظـام أمـد

: االدارة الجهویة بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201700 02

700استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 100 04

100 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20119 000 06

000 6شراء الوقود لوسائل النقل001

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201450 07

350المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20111 500 10

000 3اإلعتناء بالبنایات001

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

500تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 800 11

800 1النفقات المباشرة للتنظیف001



244 نظـام أمـد

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 400 19

700شراء اللوازم والمعدات001

700نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2012 000 23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201200 24

200المنحة الیومیة للتنقل001

اللجان الطبیة 201500 37

500اللجان الطبیة000

معالیم الجوالن و العبور 201575 40

360معالیم الجوالن001

215معالیم العبور002

825 48جملة النشاط :

825 48جملة الوحدة العملیاتیة :

825 48جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(المهدیة :Hالبرنامج الفرعي



245 نظـام أمـد

: االدارة الجهویة بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201700 02

700استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 000 03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 000 04

000 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20116 800 06

500 3شراء الوقود لوسائل النقل001

300شراء الوقود للتسخین002

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07

700المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 400 10

000 2اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

400تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 800 11



246 نظـام أمـد

800 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 000 13

000 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 600 19

900شراء اللوازم والمعدات001

700نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2011 700 23

700 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201250 24

250المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201200 36

200تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201340 40

240معالیم الجوالن001

100معالیم العبور002

990 42جملة النشاط :

990 42جملة الوحدة العملیاتیة :

990 42جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(المنستیر :Iالبرنامج الفرعي



247 نظـام أمـد

: االدارة الجهویة بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201700 02

700استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2016 000 03

000 6استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 700 04

700 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20118 400 06

400شراء الوقود للتسخین002

000 18حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201850 07

700المراسالت اإلداریة001

150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 700 10

000 3اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

600تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2011 800 11



248 نظـام أمـد

800 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 800 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

800نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2015 000 23

000 5إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201250 24

250المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201360 40

120معالیم الجوالن001

240معالیم العبور002

160 52جملة النشاط :

160 52جملة الوحدة العملیاتیة :

160 52جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(قابس :Jالبرنامج الفرعي



249 نظـام أمـد

: االدارة الجهویة بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201800 02

800استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 500 03

500 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 201900 04

900االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20115 300 06

000 2شراء الوقود لوسائل النقل001

300شراء الوقود للتسخین002

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201820 07

700المراسالت اإلداریة001

120مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20111 150 10

500 3اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

500تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

150تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006



250 نظـام أمـد

مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 800 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

800نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2013 000 23

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201250 24

250المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201150 36

150تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 2012 615 40

415 2معالیم الجوالن001

200معالیم العبور002

885 47جملة النشاط :

885 47جملة الوحدة العملیاتیة :

885 47جملة البرنامج الفرعي :



251 نظـام أمـد

(الدعم الالمحوري(مدنین :Kالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201800 02

800استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 600 04

600 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 200 05

200 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20116 500 06

500 3شراء الوقود لوسائل النقل001

000 13حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201800 07

700المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201200 08

100معدات التصرف اإلداري001

100معدات مختلفة099

التعهد والصیانة 20111 100 10

500 3اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

600تعهد وصیانة المعدات و األثاث003



252 نظـام أمـد

مصاریف التنظیف 2011 800 11

800 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 000 13

000 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 200 16

200 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 500 19

800شراء اللوازم والمعدات001

700نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201350 21

350مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2013 300 23

300 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201250 24

250المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201515 40

240معالیم الجوالن001

275معالیم العبور002

115 47جملة النشاط :

115 47جملة الوحدة العملیاتیة :

115 47جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(تطاوین :Lالبرنامج الفرعي
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: االدارة الجهویة بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 2011 000 02

000 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 500 03

500 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 500 04

500 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20111 700 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

200شراء الوقود للتسخین002

000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201700 07

600المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201150 08

150معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 2019 450 10

500 3اإلعتناء بالبنایات001

500 5تعهد وصیانة وسائل النقل002

300تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

150تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006
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مصاریف التنظیف 2011 700 11

700 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 201900 13

900لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 200 16

200 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 400 19

800شراء اللوازم والمعدات001

600نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2011 800 23

800 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201200 24

200المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201100 36

100تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201455 40

240معالیم الجوالن001

215معالیم العبور002

055 38جملة النشاط :

055 38جملة الوحدة العملیاتیة :

055 38جملة البرنامج الفرعي :
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(الدعم الالمحوري(توزر :Mالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201800 02

800استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2014 000 03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 700 04

700 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 000 05

000 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20122 000 06

700 3شراء الوقود لوسائل النقل001

300شراء الوقود للتسخین002

000 18حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201600 07

500المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 20150 08

50معدات التصرف اإلداري001

التعهد والصیانة 20110 250 10

500 3اإلعتناء بالبنایات001

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

600تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
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150تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2011 900 11

900 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 200 16

200 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 700 19

800شراء اللوازم والمعدات001

900نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2013 000 23

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201250 24

250المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201200 36

200تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201220 40

120معالیم الجوالن001

100معالیم العبور002

370 50جملة النشاط :

370 50جملة الوحدة العملیاتیة :
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370 50جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(قبلي :Nالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201500 02

500استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2012 700 03

700 2استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 201900 04

900االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 201800 05

800تأثیث اإلدارة001

الوقود 2018 800 06

500 3شراء الوقود لوسائل النقل001

300شراء الوقود للتسخین002

000 5حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201500 07

400المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201200 08

100معدات التصرف اإلداري001

100معدات مختلفة099



258 نظـام أمـد

التعهد والصیانة 2019 450 10

000 3اإلعتناء بالبنایات001

000 6تعهد وصیانة وسائل النقل002

350تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2012 000 11

000 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 201800 13

800لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 500 16

500 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 600 19

200 1شراء اللوازم والمعدات001

400نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201200 21

200مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2011 700 23

700 1إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201300 24

300المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201150 36

150تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201360 40

240معالیم الجوالن001

120معالیم العبور002

460 32جملة النشاط :
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460 32جملة الوحدة العملیاتیة :

460 32جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(سوسة :Oالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 201500 02

500استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2013 000 03

000 3استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 500 04

500 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 200 05

200 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 20122 500 06

500 2شراء الوقود لوسائل النقل001

000 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201900 07

800المراسالت اإلداریة001

100مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 201100 08

100معدات التصرف اإلداري001
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التعهد والصیانة 20113 400 10

000 5اإلعتناء بالبنایات001

000 8تعهد وصیانة وسائل النقل002

400تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

مصاریف التنظیف 2011 700 11

700 1النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2011 200 13

200 1لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2011 500 16

500 1الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 600 19

900شراء اللوازم والمعدات001

700نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201400 21

400مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2012 000 23

000 2إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201250 24

250المنحة الیومیة للتنقل001

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 201200 36

200تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

معالیم الجوالن و العبور 201575 40

360معالیم الجوالن001

215معالیم العبور002

525 52جملة النشاط :
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525 52جملة الوحدة العملیاتیة :

525 52جملة البرنامج الفرعي :

(الدعم الالمحوري(جندوبة :Pالبرنامج الفرعي

: االدارة الجهویة بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

: تنفیذ و متابعة المیزانیة على المستوى الالمحوري5النشاط 

إستهالك الماء 2011 000 02

000 1استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 2015 000 03

000 5استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 2011 000 04

000 1االتصاالت الهاتفیة001

إقتناء األثاث 2011 200 05

200 1تأثیث اإلدارة001

الوقود 2019 600 06

600شراء الوقود للتسخین002

000 9حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 201850 07

700المراسالت اإلداریة001

150مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

إقتناء المعدات 20150 08

50معدات التصرف اإلداري001
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التعهد والصیانة 20113 500 10

000 6اإلعتناء بالبنایات001

000 7تعهد وصیانة وسائل النقل002

400تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

100تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

مصاریف التنظیف 2012 200 11

200 2النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 2012 500 13

500 2لوازم المكاتب000

الصحف والمجالت 2012 000 16

000 2الصحف والمجالت000

مصاریف  اإلعالمیة 2011 700 19

000 1شراء اللوازم والمعدات001

700نفقات الصیانة003

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 201300 21

300مصاریف اإلستقباالت001

إكساء األعوان 2014 000 23

000 4إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 201300 24

300المنحة الیومیة للتنقل001

معالیم الجوالن و العبور 201220 40

120معالیم الجوالن001

100معالیم العبور002

420 45جملة النشاط :

420 45جملة الوحدة العملیاتیة :
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420 45جملة البرنامج الفرعي :

041 816 5جملة البرنامج :

18 761 000 الجملة العامـة :



  : مهمة الشؤون اإلجتماعیة25المهمة  

2020 السنة المالیة:

264نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  الشغل و العالقات المهنیة1البرنـامج 

تفقد الشغل و الصحة والسالمة المهنیة :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للشغل والعالقات المهنیة+ وحدة اإلحاطة بالمستثمرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة و التشریع و المصالحة1النشاط 

جوائز ومكافآت 30250 000 40
000 50جوائز رئاسیة001

000 50جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنسیق مع االطراف االجتماعیة في مجال الحوار االجتماعي3النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 324200 000 11
000 200المجلس الوطني للحوار اإلجتماعي055

000 200جملة النشاط :

000 250جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 250جملة البرنامج الفرعي :

000 250جملة البرنامج :
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 :  الضمان اإلجتماعي2البرنـامج 

اإلشراف في مجال الضمان االجتماعي و متابعة صنادیق الضمان االجتماعي :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للضمان االجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة واإلشراف على صنادیق الضمان االجتماعي1النشاط 

مساهمة الدولة في تنویع مصادر تمویل الصتادیق اإلجتماعیة 302450 000 000 25
000 000 450مساهمة الدولة في تنویع مصادر تمویل الصتادیق اإلجتماعیة000

تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي 81033 813 000 0001
000 813 33تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي

000 813 483جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف لحساب الدولة في بعض اآللیات والتدخالت االجتماعیة2النشاط 

التكالیف  الناجمة عن التشریعات المتعلقة بضمان نفقات الطالق 300350 000 06
000 350التكالیف الناجمة عن التشریعات المتعلقة بضمان نفقات الطالق000

منحة الشیخوخة لفائدة عملة الحضائر 30010 000 000 08
000 000 10منحة الشیخوخة لفائدة عملة الحضائر000

000 350 10جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف لحساب الدولة في األنظمة الخصوصیة للضمان االجتماعي وبعض اآللیات والتدخالت االجتماعیة3النشاط 

منح جرایات عمریة مختلفة 300140 000 05
000 140جرایات لقدماء النواب و ألراملهم005
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مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد 30250 499 000 10
000 499 32المساهمة بعنوان تعدیل الجرایات002
000 000 18تسدید عجز األنظمة الخاصة بالتقاعد003

التعاون الفني مع الخارج 30221 000 000 13
000 000 21تسدید المستحقات بعنوان التعاون الفني مع الخارج001

االشتراكات في أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان العائدین للعمل المتمتعین بالعفو التش 3023 000 000 17
000 000 3االشتراكات في أنظمة الضمان االجتماعي بعنوان العائدین للعمل ال000

برنامج التقاعد المبكر 30241 000 000 28
000 000 41برنامج التقاعد المبكر000

000 639 115جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  صرف لفائدة الدولة في االنظمة الخصوصیة للضمان االجتماعي4النشاط   (CNAM)

التكالیف  الناجمة عن التشریعات حول حوادث الشغل 300720 000 07
000 720التكالیف الناجمة عن التشریعات حول حوادث الشغل000

000 720جملة النشاط :

000 522 610جملة الوحدة العملیاتیة :

000 522 610جملة البرنامج الفرعي :

000 522 610جملة البرنامج :
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 :  النهوض اإلجتماعي3البرنـامج 

(النهوض االجتماعي (المركزي :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للنهوض اإلجتماعي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  صرف المساعدات للعائالت المعوزة و محدودي الدخل2النشاط 

المنح القارة للفئات محدودة الدخل 300635 000 000 04
000 000 635المنح المسندة للعائالت المعوزة001

مساعدات لفائدة الفئات محدودة الدخل بمناسبة األعیاد والمناسبات الدینیة 30036 900 000 10
000 900 36مساعدات لفائدة الفئات محدودة الدخل بمناسبة األعیاد و المناسبات000

برنامج عملة الحضائرالذین تجاوزوا الستین سنة 3005 000 000 14
000 000 5برنامج عملة الحضائرالذین تجاوزوا الستین سنة000

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 30219 200 000 26
000 000 13منح ذات صبغة اجتماعیة - برنامج العودة المدرسیة و الجامعیة002
000 700منحة التكفل باألشخاص المعوقین012
000 500 5مجانیة النقل البري لفائدة أبناء العائالت المعوزة015

000 100 696جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الشراكة مع الجمعیات3النشاط  (UTSS+جمعیات رعایة المعوقین)

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة 30226 900 000 08
000 900منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة000
000 000 26منح لفائدة جمعیات رعایة المعوقین والتربیة المختصة003

النهوض بالمعوزین 3022 700 000 21
000 700 2المساعدات الظرفیة002
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تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 30238 000 000 26
000 600 3مركز رعایة المعوقین الذهنیین بمنوبة001
000 400 1منح ذات صبغة اجتماعیة - مقاومة جیوب الفقر وبعث موارد رزق003
000 100 9منح ذات صبغة اجتماعیة - مراكز األطفال في سن ما قبل الدراسة004
000 900 1منح ذات صبغة اجتماعیة - الموائد القارة للتضامن005
000 000 19تدخالت بعنوان التضامن االجتماعي013
000 000 2بعث مشاریع صغرى لفائدة العائالت المعوزة014
000 000 1تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة016

000 600 67جملة النشاط :

000 700 763جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكفل و االحاطة بالفئات ذات االحتیاجات الخصوصیة (مراكز االحاطة+مراكز الرعایة+مركز مالحظة االحداث منوبة4النشاط  )

مؤسسات العمل اإلجتماعي 324913 000 11
000 5مركز الدفاع واالدماج  االجتماعي بدوار هیشر011
000 8مركز الدفاع و االدماج االجتماعي بالمالسین012
000 8مركز الدفاع و االدماج االجتماعي بصفاقس013
500 5مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالقیروان014
000 2مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بقفصة015
000 8مركزالدفاع واالدماج االجتماعي بدارشعبان الفهري016
000 2مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالقصرین017
000 620المعهد الوطني لرعایة الطفولة024
000 15المركز االجتماعي لمالحظة األطفال بمنوبة025
000 7مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بسوسة026
000 35مركز اإلحاطة والتوجیه االجتماعي بتونس027
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000 5مركز الدفاع واالدماج اآلجتماعي بقابس028
000 4مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي ببنزرت029
000 13مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بجندوبة032
000 25مركز الرعایة االجتماعیة لألطفال بتونس033
000 10مركز اإلحاطة و التوجیه االجتماعي بسوسة034
500 14مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بفوشانة035
000 9مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسیدي بوزید036
000 12مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالفحص037
000 9مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بسكرة038
000 10مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بالكاف039
000 5مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بمدنین040
000 20مركز اإلحاطة والتوجیه االجتماعي بصفاقس044
000 3مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي بباجة045
000 6مركز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بتوزر046
000 20مركز الرعایة اإلجتماعیة لألطفال بسیدي بوزید047
000 4مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بالمهدیة049
000 6مركز الدفاع واالدماج االجتماعي بسلیانة050
000 5مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بقبلي053
000 7مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بتطاوین054
000 10مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالمنستیر057

000 913جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكفل و اعادة تأهیل االشخاص المعوقین (مجمع الصحي نابل+مراكز التأهیل المهني+السند+االمان+وحدات العیش5النشاط  )

مؤسسات العمل اإلجتماعي 324284 000 11
000 3مركزالتكوین المهني للمعاقین الصم بقصر هالل019
000 3المجمع الصحي و التربوي للقاصرین عن الحركة العضویة بنابل020
000 3مركز التأهیل المهني للقاصرین عن الحركة العضویة و المصابین بحوادث الحیاة بقصر السعید021
000 135المركز االجتماعي التربوي - السند030
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000 35مركز األمان بالزهروني031
000 5مركز التأهیل المهني للقاصرین عن الحركة العضویة و المصابین بحوادث الحیاة بصفاقس041
000 20وحدة عیش إلیواء األشخاص المعوقین بقرمبالیة042
000 20وحدة عیش إلیواء األشخاص المعوقین بصفاقس043
000 20وحدة عیش األشخاص المعوقین الكهول بالقیروان051
000 20وحدة عیش األشخاص المعوقین الكهول بالزهروني052
000 20المركب اإلجتماعي و التربوي لألطفال المصابین بطیف التوحد بسیدي حسین058

000 284جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعلیم الكبار6النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 324100 000 11
000 100المركز الوطني لتعلیم الكبار059

000 100جملة النشاط :

000 297 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 997 764جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (تونس :2البرنامج الفرعي

1: قسم النهوض اإلجتماعي بتونس 1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302182 000 26
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000 98منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 84إقتناء آالت تعویضیة011

000 182جملة النشاط :

000 182جملة الوحدة العملیاتیة :

000 182جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (أریانة :3البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بأریانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302120 000 26
000 95منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 25إقتناء آالت تعویضیة011

000 120جملة النشاط :

000 120جملة الوحدة العملیاتیة :

000 120جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (بن عروس :4البرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302137 000 26
000 87منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 50إقتناء آالت تعویضیة011

000 137جملة النشاط :

000 137جملة الوحدة العملیاتیة :

000 137جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (منوبة :5البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302140 000 26
000 100منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 40إقتناء آالت تعویضیة011

000 140جملة النشاط :
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000 140جملة الوحدة العملیاتیة :

000 140جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (بنزرت :6البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302148 000 26
000 88منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 60إقتناء آالت تعویضیة011

000 148جملة النشاط :

000 148جملة الوحدة العملیاتیة :

000 148جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (نابل :7البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302246 000 26
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000 146منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 100إقتناء آالت تعویضیة011

000 246جملة النشاط :

000 246جملة الوحدة العملیاتیة :

000 246جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (باجة :8البرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302133 000 26
000 83منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 50إقتناء آالت تعویضیة011

000 133جملة النشاط :

000 133جملة الوحدة العملیاتیة :

000 133جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (زغوان :9البرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302154 000 26
000 93منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 61إقتناء آالت تعویضیة011

000 154جملة النشاط :

000 154جملة الوحدة العملیاتیة :

000 154جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (الكاف :Aالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302123 000 26
000 83منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 40إقتناء آالت تعویضیة011

000 123جملة النشاط :
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000 123جملة الوحدة العملیاتیة :

000 123جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سلیانة :Bالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302141 000 26
000 91منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 50إقتناء آالت تعویضیة011

000 141جملة النشاط :

000 141جملة الوحدة العملیاتیة :

000 141جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (القیروان :Cالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302201 000 26
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000 121منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 80إقتناء آالت تعویضیة011

000 201جملة النشاط :

000 201جملة الوحدة العملیاتیة :

000 201جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (القصرین :Dالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302169 000 26
000 99منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 70إقتناء آالت تعویضیة011

000 169جملة النشاط :

000 169جملة الوحدة العملیاتیة :

000 169جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (قفصة :Eالبرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302215 000 26
000 165منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 50إقتناء آالت تعویضیة011

000 215جملة النشاط :

000 215جملة الوحدة العملیاتیة :

000 215جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سیدي بوزید :Fالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302159 000 26
000 99منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 60إقتناء آالت تعویضیة011

000 159جملة النشاط :
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000 159جملة الوحدة العملیاتیة :

000 159جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (صفاقس :Gالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302201 000 26
000 121منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 80إقتناء آالت تعویضیة011

000 201جملة النشاط :

000 201جملة الوحدة العملیاتیة :

000 201جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (المهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302173 000 26
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000 113منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 60إقتناء آالت تعویضیة011

000 173جملة النشاط :

000 173جملة الوحدة العملیاتیة :

000 173جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (المنستیر :Iالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302200 000 26
000 140منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 60إقتناء آالت تعویضیة011

000 200جملة النشاط :

000 200جملة الوحدة العملیاتیة :

000 200جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (قابس :Jالبرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي بقابس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302213 000 26
000 133منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 80إقتناء آالت تعویضیة011

000 213جملة النشاط :

000 213جملة الوحدة العملیاتیة :

000 213جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (مدنین :Kالبرنامج الفرعي

: قسم المهوض اإلجتماعي بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302185 000 26
000 135منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 50إقتناء آالت تعویضیة011

000 185جملة النشاط :
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000 185جملة الوحدة العملیاتیة :

000 185جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (تطاوین :Lالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302128 000 26
000 78منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 50إقتناء آالت تعویضیة011

000 128جملة النشاط :

000 128جملة الوحدة العملیاتیة :

000 128جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (توزر :Mالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302128 000 26
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000 78منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 50إقتناء آالت تعویضیة011

000 128جملة النشاط :

000 128جملة الوحدة العملیاتیة :

000 128جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (قبلي :Nالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302118 000 26
000 78منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 40إقتناء آالت تعویضیة011

000 118جملة النشاط :

000 118جملة الوحدة العملیاتیة :

000 118جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (سوسة :Oالبرنامج الفرعي
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: قسم النهوض اإلجتماعي بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302139 000 26
000 99منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 40إقتناء آالت تعویضیة011

000 139جملة النشاط :

000 139جملة الوحدة العملیاتیة :

000 139جملة البرنامج الفرعي :

(النهوض االجتماعي (جندوبة :Pالبرنامج الفرعي

: قسم النهوض اإلجتماعي بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة باألشخاص المعوقین و المساعدة على التشغیل8النشاط 

تمویل عمومي لفائدة الفئات الهشة 302147 000 26
000 77منح ذات صبغة اجتماعیة - بعث موارد الرزق للمعاقین006
000 70إقتناء آالت تعویضیة011

000 147جملة النشاط :
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000 147جملة الوحدة العملیاتیة :

000 147جملة البرنامج الفرعي :

000 897 768جملة البرنامج :
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 :  الهجرة و التونسیین بالخارج4البرنـامج 

العالقة مع التونسیین بالخارج :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة  للتخطیط و الستشراف في مجال الهجرة + اإلدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة و األشراف في مجال الهجرة والتونسیین بالخارج1النشاط 

وسائل النقل 811100 000 0001
000 100وسائل النقل

شراء مقر لدیوان التونسیین بالخارج 811500 000 0006
000 500شراء مقر لدیوان التونسیین بالخارج

تهیئات و تجهیزات مختلفة لفائدة دیوان التونسیین بالخارج 811300 000 0013
000 300تهیئات و تجهیزات مختلفة لفائدة دیوان التونسیین بالخارج

000 900جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االحاطة في مجال الهجرة و التونسیین بالخارج3النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 324200 000 11
000 200المجلس الوطني للتونسیین المقیمین بالخارج056

مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 325690 000 11
000 690دیوان  التونسیین  بالخارج071

000 890جملة النشاط :

000 790 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المرصد الوطني للهجرة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  البحوث في مجال الهجرة2النشاط 

مؤسسات العمل اإلجتماعي 32420 000 11
000 20المرصد الوطني للهجرة048

000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 810 1جملة البرنامج الفرعي :

000 810 1جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة :1البرنامج الفرعي

:  االدارة العامة للمصالح المشتركة+ االدارة العامة لالحصاء والتحلیل و التخطیط االستراتیجي+ وحدة تكنولوجیات2الوحدة العملیاتیة   
 المعلومات و االتصاالت+ االدارة العامة للشؤون

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الموارد اللوجستیة3النشاط 

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة 3023 500 000 08
000 500 3ودادیات األعوان001

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة 30530 000 12
000 30منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004

منظمات ذات صبغة خصوصیة 307600 000 02
000 360منظمة العمل الدولیة531
000 180منظمة العمل العربیة532
000 60الصندوق العربي للعمل االجتماعي534

000 130 4جملة النشاط :

000 130 4جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة عملیاتیة-مؤسسات عمومیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم العالي4النشاط   (INTES+ISES)

مؤسسات التعلیم العالي 32422 000 05
000 22المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعیة071
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مؤسسات العمل اإلجتماعي 324285 000 11
000 285المعهد العالي للتربیة المختصة018

000 307جملة النشاط :

000 307جملة الوحدة العملیاتیة :

000 437 4جملة البرنامج الفرعي :

000 437 4جملة البرنامج :

000 916 385 1 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:
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مهمة الشؤون اإلجتماعیة

الحسابات الخاصة في الخزینة 

الصندوق الوطني للتضمان اإلجتماعي    20 الحساب :

النهوض اإلجتماعي 3 البرنـامج :

1 (النهوض االجتماعي (المركزيالبرنـامج الفرعي :

000 000 7الهیئة العامة للنهوض اإلجتماعي1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 7صرف المساعدات للعائالت المعوزة و محدودي الدخل2 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار
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7 000 000 302: interv.ds le domaine social

7 000 000 منحة للنهوض بالفئات ذات اإلحتیاجات الخصوصیة 0005

7 000 000 النهوض بالمعوقین 022

000 000 7جملة البرنامج الفرعي

000 000 7جملة البرنامج

7 000 000 جملة الحساب

7 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

7 000 000 الجمـــلة العامة
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2020

المهمة:

السنة المالیة:
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مهمة الشؤون اإلجتماعیة

الحسابات الخاصة:  جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزینة 

الصندوق الوطني للتضمان اإلجتماعي    20 الحساب :

دینار000 000 7الموارد :

النفقات البرنـامج 

النهوض اإلجتماعي 37000000

7 000 000 جملة الحساب

7 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

7 000 000 الجمـــلة العامة
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