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336,057 0,000 0,000 0,000 336,057    نفقات التصرف
287,612 0,000 287,612  - التأجير العمومي
16,545 0,000 16,545  - وسائل المصالح
31,900 0,000 31,900  - التدخل العمومي

73,000 -18,000 18,000 0,000 91,000   نفقات التنمية
72,000 -18,000 18,000 90,000  - االستثمارات المباشرة
1,000 0,000 1,000  - التمويل العمومي
0,000 0,000  - القروض الخارجية الموظفة

14,000 0,000 0,000 0,000 14,000 صناديق الخزينة
14,000 0,000 14,000  - الصندوق الوطني للنهوض
0,000 0,000   بالرياضة والشباب
0,000 0,000 ......................... -       
0,000 0,000 ......................... -       

423,057 -18,000 18,000 0,000 441,057 الجملـــة 

المبلغ
 المحین

قانون المالیة
 األصلي لسنة

2013 

التعدیل
 بالزیادة

التعدیل
 بالنقص

جملة 
التعدیالت

بحساب م د

مع قانون المالية األصلي. 

حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

 لقد تم بمقتضى القانون عــدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية 

 وفي إطار تحيين ميزانية الدولة  للسنة المذكورة تم تعديل ميزانية الوزارة  وفقا للجدول الموالي .

وحيث أن التعديل المذكور لم يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي عند إعداد هذه المذكرة، فإن المقارنة ستتم 

لسنة 2013 ضبط ميزانية  وزارة الشباب والرياضة في حـدود 441,057 م د .



 

 

  لميسانيــت التقديــم العــام

 وزارة الشباب و الرياضت

 



1 نظـام أمـد

الباب الثاني و العشرون
وزارة الشباب و الرياضة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة الشباب و الرياضة  

. 2013 م د   سنة 441,057 م د   مقابل  457,025 في حدود  لسنة  2014

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2014 2013 2012

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

%نفقات التصرف  10,2 34,118 370,175 336,057 285,447

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -19,9 -18,150 72,850 91,000 109,174

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -20,2 -18,150 71,850 90,000 108,444

1,000 1,000 0,730 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

16,19014,00014,000صناديق الخزينة

16,19014,00014,000 الصندوق الوطني  للنهوض بالرياضة والشباب

%410,811441,057457,02515,968 الجملـــــة 3,6



نظـام أمـد

370 175 000

72 850 000

2

الباب الثاني و العشرون

وزارة الشباب و الرياضة

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

14 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 025 457 الجملـــــة
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الجملـة الشباب الرياضة

2014 2014 2014

324,289 54,302 269,987 ـ القسم األول : التأجير العمومي

15,780 7,172 8,608 ـ القسم الثاني : وسائل المصالح

30,106 3,392 26,714 ـ القسم الثالث : التدخل العمومي

370,175 64,866 305,309 جملة البــاب الثاني والعشرون 

األقسام والفصول

البـاب الثاني والعشرون

نفقات التصرف لسنة 2014

توزيع اإلعتمادات حسب األقسـام

وزارة  الشباب والرياضة

(بحساب المليون دينـار)
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 و العشرون الثاني الباب 
 الریاضة و الشباب وزارة

 2014 لسنة التنمیة نفقات
 

  م د    103,000                                  البرامج عتماداتإ -  1

 م د         74,000الریاضـة                                         -
 م د           29,000    الشبـــاب                                     -

  

  

  : كما یلي الدفع حسب األقسام  واعتماداتتوزع إعتمادات التعھد  – 2

  )بحساب الملیون دینار ( 

بیـــــــان 
  األقســـام

جملة   إعتمادات التعھد
إعتمادات 

  التعھد
  )2ج+  1ج(

جملة   إعتمادات الدفع
إعتمادات 

  الدفع
  )2ج+  1ج(

الریاضة 
  1ج

الشباب 
  2ج

الریاضة
  1ج

  الشباب
  2ج

  القسم السادس
  

اإلستثمارات 
  المباشرة

  
  القسم السابع

  
  التمویل العمومي

  
  

73,000  
  

73,000  
  
  

1,000  
  

1,000  

29,000  
  

29,000  
  
  
  

102,000  
  

102,000  
  
  

1,000  
  

1,000  

51,900  
  

51,900  
  
  

1,000  
  

1,000  

19,950  
  

19,950  
  

71,850  
  

71,850  
  
  

1,000  
  

1000  

  72,850  19,950  52,900  103,000  29,000  74,000  المجمــــوع
   

  





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



73,878% -20,2 -13,100 51,900 65,000 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% -19,8 -13,100 52,900 66,000 74,608 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 11,4 31,132 305,309 274,177 234,749 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2012

( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2013 354,177          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 372,209 لسنة  2014
لوزارة الشباب و الرياضة  جزء الرياضة  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة 

الرياضة
وزارة الشباب و الرياضة
الباب الثاني و العشرون

5 نظـام أمـد

1,000 1,000 0,730 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

16,19014,00014,000صناديق الخزينة

16,19014,00014,000 الصندوق الوطني  للنهوض بالرياضة والشباب

%325,547354,177372,20918,032 الجملـــــة 5,1
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 I - نفقات التصرف :

النسبــة التطــور تقدیرات ق م المعطیـــات
% 2014 2013

I - التذكیـر باعتمادات العنوان األول (بحسـاب 1000 دینـــار) 

14,0  33 188  269 987  236 799  - التأجیر العمومي 

-4,7 -  427  8 608  9 035  - نفقات وسائل المصالح

-5,7 - 1 629  26 714  28 343  - نفقات التدخل العمومي

11,4  31 132  305 309  274 177 الجملـــــة :

-0,5 -  17  3 633  3 650  - نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسســـات العمومیة
   14 000  14 000  - نفقات على الحسابات الخاصة بالخزینة

10,7  31 115  322 942  291 827 المجمــوع العــــام :
II - الوسائل البشریة المتوفرة

1 694 15 376 13 682 األعوان القارون

5 607 602  - األعوان اإلداریون

82 185 103  - األعوان الفنیون

1 746 13 255 11 509  - اإلطار التربوي

10 111 101  - اإلطار الطبي وشبھ الطبي

-149 1 218 1 367  - العملة 
-(1 036) (554) (1 590)  - اإلنتدابات : ق م + إستثنائي

-(33) -(191) -(158)  - اإلحاالت على التقاعد

-7,76 -9 107 116  األعوان غیر القارین
-9 107 116  - المتعاقدون

-1 12 13  األعوان المباشرون بالدیوان

1 684 15 495 13 811 الجملـــة (1) :

14 331 317  - أعوان الحي الوطني الریاضي

(3) (17) (14)  - اإلنتدابات 
-(2) (5) (7)  - اإلحاالت على التقاعد

14 331 317 الجملـــة (2) :

1 696 15 826 13 811 المجمــــوع العــام =

1 -  الریـاضـة

المؤشرات واألھداف الكمیة و النوعیة التي یجسمھا 

مشروع میزانیة سنــة 2014

البـاب الثاني والعشرون

وزارة الشبـاب والریاضة
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النسبــة التطــور تقدیرات ق م المعطیـــات

% 2014 2013

III - ھیاكل التدخل

42 42  - المؤسسات العمومیة اإلداریة

33 33  - مؤسسات األنشطة الریاضیة

4 4  - مؤسسات التعلیم العالي 

1 1  - مؤسسات التكوین

1 1  - مؤسسات صحیة

1 1  - مؤسسات البحث

1 1  - مؤسسات أخرى (الوكالة الوطنیة لمكافحة تعاطي المنشطات)

1 1  - المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة

1 1  - مؤسسات األنشطة الریاضیة

(الحي الوطني الریاضي)

IV - أبرز خاصیات ومؤشرات نشاط الوزارة (بحساب 1000 دینــار)

-8 -  58   702   760  - مساھمة الدولة في مصاریف نقل الشباب  

    380   380  - تدخالت لفائدة التربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة

 - تدخالت ومنح إلعداد المنتخبات الوطنیة

-45,3 - 9 970  12 030  22 000    ونظیم تظاھرات ریاضیة

 3 700  3 700  - منح التسییر لفائدة الھیاكل الریاضیة

  570   570  - منح التنمیة والتكوین والرسكلة لفائدة الھیاكل الریاضیة

 3 570  3 570  - منح التأطیر الفني للمنتخبات الوطنیة

 1 030  1 030  - منح نقل المنتخبات الوطنیة والجمعیات الریاضیة

-5,1 -  160  2 980  3 140  - تدخالت لفائدة ریاضیي النخبة

-  9 -  150  1 450  1 600  - تسییر المدینة الریاضیة برادس والمركب الریاضي بالمنزه



8 
 

  

  )الریاضة : ( ة ـنفقات التنمی  -

  بيـان
  المشاريع 

  المحتوى
  المادي 

اإلنجازات 
المتوقعة 

2013  

اإلنجازات 
المقدرة 
2014  

        : خصوصيـة مشاريع

المعاهد العليا للرياضة  •
 والتربيـة البدنيـة 

  

  

    

ü تهيئة الفضاءات البيداغوجية -  قصر السعيد 
 تهيئة الفضاءات الرياضية -
 تهيئة فضاءات اإلقامة  -
 دراسة بناء مدرجيين للتدريس  -

  
  

مواصلة األشغال  
  و الدراست 

إتمام الدراسات 
الفنية لمدرجي 

  التدريس

ü مواصلة بناء المسبح و تھیئة  -     صفاقس
المبیت و قاعة الریاضة الجماعیة  

 وبناء مدرجین للتدریس 
   

مواصلة األشغال   
   و الدراسات 

  
  

إتمام أشغال 
المسبح و 

اإلعالن عن 
طلبات العروض  

  لبقية المكونات 
   

ü بناء قاعة للجمباز  الـكـاف 
  

  إنتهاء الدراسات
  
-  

  إنطالق األشغال
  
  

        

        : ـةالسنوي البرامج 

ü  تهيئة وصيانة المنشآت
الرياضية من مالعب 

  ومركبات وقاعات رياضة

حماية المنشآت الرياضية  -
المالئمة وتوفير الظروف 

و  للتمارين والمباريات الرسمية
اإلستجابة لشروط صلوحية 

 المنشآت  
  
  

50 %  80 %  

ü تركيز إنارة للمباريات الرسمية  -  تنوير المالعب
 بالمركبات الكبرى

  

الدراسات إتمام 
اإلعالن   الفنية

عن طلبات 
   العروض

  إنطالق األشغال
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  بيـان
  المشاريع 

  المحتوى
  المادي 

اإلنجازات 
المتوقعة 

2013  

اإلنجازات 
المقدرة 
2014  

  
  
  

  
    

ü تعشيب المالعب الرياضية 
  
  
  

 ملعبا 33عشيب ت -
  
  
  

تشخيص 
  المالعب

100 %  

ü  تهيئة الفضاءات الرياضية
 بالمدارس اإلبتدائية

  
  
  

تهيئة فضاءات رياضية  -
ومالعب إختصاص بالمدارس 

 اإلبتدائية
  
  
  

80 %  100 %  

ü مالعب  الخطة الوطنية لتهيئة
 األحياء

  
  
  
  

إنجاز مالعب ریاضیة باألحیاء  -
  وبالتجمعات القرویة 

 
  
  

80 %  100 %  

ü  تركيز صبورات المعة
بالمركبات التي تنشط بها 

الفرق المنتمية للرابطة 
 األولي لكرة القدم 

  
  
  

توفير التجهيزات  -
المالئمة لتنظيم مباريات 

  ليلية 

إعداد الدراسات 
الفنیة وطلبات 

  العروض 
  
  

  إتمام األشغال

ü إحداث مسابح رياضية 
  
  
  
  

ü  المناظرات    مواصلة الدراسات الفنية
المعماریة و إتمام 

  الدراسات 
  

50 %  

ü  إحداث مضامير إصطناعية
  أللعاب القوى

ü -  مواصلة الدراسات
   الفنية 
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 العنــوان األول
  نفقــات التصـرف

  
  :تقدیـم إجـمـالـي 

  

  : كما يلي) الرياضة  جزء( ضبطت نفقات التصرف لوزارة الشباب والرياضة 
  م د  305,309  2014اإلعتمادات المقترحة لسنـة  -
  م د  274,177  2013 اإلعتمادات المرسمـة سنـة -

  م د  31,132  أي بزيادة قدرها  
  

  :على النحو التالي  2014دات المقترحة لسنة اإلعتما  وتوزع

  
  

والمؤسسات التابعة ) الرياضة(وتوزع هذه االعتمادات بين مصالح وزارة الشباب والرياضة 
  :لها كما يلي 
  م د  292,224        وزارةـال -
  م د  13,085        المؤسسات -

  

  م د    305,309  :لجملةا    
  
  

  

 
 البيــان

 إنجازات
2012  

  )م د(

 ق م
2013  

  )م د(

 تقديرات
2014  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

  

  نسبة
 التطور

% 
          

  

  14,01  33,188  269,987  236,799  200,658  التأجير العمومي   - 
  

  -  4,73  - 0,427  8,608  9,035  8,291  وسائل المصالح  - 
  

  -  5,74  - 1,629  26,714  28,343  25,800  ل العموميالتدخ  - 
          

 11,35  31,132 305,309 274,177 234,749: : الجملـة
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ـ ـويبلغ عدد المؤسس ـ  43) الرياضـة  (ة ـات التابعة لوزارة الشباب والرياض ة ـمؤسس
  :كاآلتي موزعة 

  14          :ذات الصبغة اإلدارية المؤسســات
    34    مؤسسات األنشطة الرياضية -
  4    مؤسسات التعليم العالي -
  1      مؤسسات البحث -
 1      مؤسسات التكوين -
  1      مؤسسات صحية -

    
                           2      :  المؤسســات غير اإلدارية  

  1    الحي الوطني الرياضي -
  1    شركة النهوض بالرياضة -

  
في نطاق التوجهات ) الرياضة(لوزارة الشباب والرياضة تندرج ميزانية التصرف و

  : وتتمثل بالخصوص في، والتربية البدنية التي أقرتها الدولة لفائدة الرياضة
  

تعميم تدريس مادة التربية البدنية سـواء  في إطار السعي تدريجيا إلى دعم اإلطار التربوي  -
  اإلعدادي والثانوي وأ االبتدائي التعليم على مستوى

 .سلكي أساتذة التعليم العالي ورجال التعليم بالمؤسسات التربويةالمتعلقة بالزيادة في األجور  -
وطبيـة  في اختصاصات إدارية وفنية بالموارد البشرية تدعيم اإلدارات المركزية والجهوية  -

مستوى التأطير بها بما يضمن تنفيذ مشاريع التنمية خصوصـا وأنشـطة   من ع الرفبهدف 
وعلى الصعيدين الـوطني   الوزارة عموما ومتابعة إنجازها على المستويين المادي والمالي

 .والجهوي
وميـة بـالموارد البشـرية والماديـة     مواصلة دعم المندوبيات الجهوية والمؤسسـات العم  -

الضرورية لتحسين أدائها في اإلشراف على األنشطة الرياضية جهويـا ومحليـا ومتابعـة    
 .تنفيذها

اإلشـراف عليهـا   وإحكـام   تطوير أساليب تسييرها وإدارتهابهدف الهياكل الرياضية  دعم -
اعتماد المنظمة لها و بمراجعة األطر القانونيةوذلك  للنهوض بقطاع الرياضةمعها نسيق تالو

شروط ومقاييس موضوعية وإجراءات عملية تهدف إلى ترشيد التمويل العمومي للجامعات 
 .والجمعيات الرياضية ومتابعة مجاالت ونسق صرف االعتمادات المخصصة لذلك

على تعصير بواسطة المنح ترشيد نفقاتها وذلك بتشجيعها مزيد حث الهياكل الرياضية على  -
اءات ووسائل عملها اإلداري والمالي والتمكن من اآلليـات الكفيلـة بضـمان    أساليب وإجر

 .ومساهمتها في النهوض بقطاع الرياضة نجاعة وشفافية تدخلها في المجال الرياضي
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-I  نفقـــات التأجیر العمومي :   
م  236,799م د مقابـل  269,987بـ  2014حددت نفقات التأجيـر العمومي لسنة 

  %.  14,0م د تمثل نسبة  33,188بزيادة قدرها  أي 2013د سنة 
  

  :ة ــباعتبار اإلجراءات التالي 2014المقترحة لسنة  اإلعتماداتوقد ضبطت 
  

  2013سنـة لاإلضافية نتدابات االتعديل كلفة  -
  م د     11,261    ) عونا ضمن الخطط البيداغوجية 652 إنتداب( 

 األجوراالنعكاس المالي للزيادة في  -
  دم      9,823  )ألساتذة التعليم العالي ورجال التعليم صوصيةمنح خ( 

  م د  5,920  )عونا 938: ق م ( 2013تعديل كلفة انتدابات سنـة  -
  دم        3,114    )عونا 571( 2014ة ــــات سنــــإنتداب -
  دم        1,527      2014لسنة  والتدرجترقيات البرنامج  -
  دم      - 1,084      2014لسنـة حاالت على التقاعد اإل -
  م د       2,665            تعديالت أخرى  -

  

  :عونا  كما يلـي  571و البالغة  2014نة ـلسالجديدة يتوزع برنامج اإلنتدابات و
 :الوزارة - 1

        447            بيداغوجيةخطط  -
    52              خطط إدارية -
    33              خطط تقنيـة -
    10          خطط طبية وشبه طبية -
    12            ةـعملـالخطط  -

          

   545    :1 الجملــة                                       
  :مؤسسة الحي الوطني الرياضي - 2

    2              خطط تقنيـة -
    15            خطط العملــة -

          

   17    :2 الجملــة                                       
  
  

تربية البدنية وستوظف هذه اإلنتدابات أساسا لمواصلة النهوض بقطاعي الرياضة وال
  : من خالل
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سبة لتعميم تدريس مادة التربية البدنية وتحسين ن عونا 447 بانتداب البيداغوجيدعم اإلطار  -
التغطية على كافة مستويات التعليم اإلبتدائي واإلعـدادي والثـانوي وذلـك دون اعتبـار     

عونا فـي الخطـط    652والتي شملت  2013االنتدابات اإلضافية المرخص فيها في سنة 
 .البيداغوجية

تدعيم اإلدارات المركزية والجهوية باألعوان في اختصاصات إدارية وفنية بهـدف ترفيـع    -
طير بها بما يضمن تنفيذ مشاريع التنمية خصوصا وأنشـطة الـوزارة عمومـا    مستوى التأ

 .ومتابعة إنجازها على المستويين المادي والمالي

لضمان تسيير المدينة الرياضية إضافية تمكين الحي الوطني الرياضي من إمكانيات بشرية  -
 االختصاصاتدة برادس وخاصة مركب كرة القدم والمسبح األولمبي والقاعة الرياضية متعد

 .إلى جانب الحي الرياضي للشباب و الحي الرياضي بالمنزه 

مواصلة تحسين نسبة التأطير بمؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصحية بهـدف مزيـد    -
 .  تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي واإلحاطة الطبية برياضي النخبة

  
  
  

عونـا إلـى    15826األعوان المرخص فـيهم  هذه االنتدابات يبلغ عدد  وباعتبار
  :يليموزعين حسب األسالك والهياكل كما  2014موفـى سنة 

  
 
 79541        : اإلدارية مصالح الوزارة والمؤسسات *

  
  

  12          :   المباشرون بالديوان -
    15376          :    وان القارونـاألع -
    107          :  األعوان غير القارين -
  

      
    331          : الرياضيالحي الوطني  *
  

  

  15826     = الجملـــة                    
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  : التاليكما يتوزع هؤالء األعوان على النحو 

  
  

  59154        :  الـوزارة *
    13841          :               اإلطارات -
  1547          : والتنفيذأعوان المساندة  -
  107          :        متعاقدونأعوان  -

  
   331        : الحي الوطني الرياضي *

    26          :              اإلطارات  -
    43          :        أعوان المساندة  -
    262          :           أعوان التنفيذ  -

  

  
  
  

II- ات وسائل المصالحـنفق :  
  

  
) الرياضـة (لوزارة الشباب والرياضــة   المصالح بالنسبةتم ضبط نفقات وسائل 

أي  2013م د سـنة   9,035قابل م 2014م د سنة  8,608بـ والمؤسسات التابعة لها 
  %.  4,7م د تمثل نسبــة  0,427  بنقص قدره

  
  :بينتوزع هذه النفقات تو

  م د 2,208:     ) ةـالرياض(مصالح وزارة الشباب والرياضة  -
  

   م د  6,400 :            : اتــالمؤسس  -
    )مؤسسة الحي الوطني الرياضيلفائدة ستخصص  د م 1,450منها  (      

  
) الرياضة(فقات الوسائـل المتعلقـة بمصالـح وزارة الشباب والرياضـة وزع نوتُ

  :أساسا بين 
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  أد  220      الوقود -
  أد  215      التعهد والصيانة -
  أد  519      األكرية واستهالك الماء والكهرباء -
  أد  99      مصاريف النقل -
  أد  343      مصاريف اإلعالمية واستغالل المنظومات  -
  أد  158      االتصاالت  -
  أد  82      التكويننفقات  -
  أد  104      مصاريف االستقباالت والمهمات -
  أد  106      لوازم المكاتب والمطبوعات -

  
  

  
 -IIIنفقات التدخــل العمومي :  

  

م د  26,714 حـدود  فـي  2014ة ـلسن نفقات التدخل العموميتم ضبط  
م د تمثـل   1,629قـدره   بنقصأي  2013ة ـم د في سن 28,343مقابــل  

  %. 5,7نسبة 
  :علق هذه التدخالت أساسا بـ وتت
  

  م د   962,24                  ةـة البدنيـة و التربيـتدخالت لفائدة الرياض - 
  :موزعة بين
  م د  0,702      مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب -
  م د  4,000        الرياضية   لفائدة الهياكل  منح التسيير  -
 تدخالت ومنح إلعداد المنتخبات الوطنية -

  م د  11,800          ظاهرات رياضية  وتنظيم ت
  م د   0,500  منح التنمية والتكوين والرسكلة لفائدة الهياكل الرياضية -
  م د  3,500        منح التأطير الفني للمنتخبات الوطنية -
  م د  2,980          تدخالت لفائدة رياضيي النخبة -
  م د  0,380    تدخالت لفائدة التربية البدنية واألنشطة الرياضية -
  م د  1,100    منتخبات الوطنية والجمعيات الرياضيةمنح نقل ال -

  م د            085,1                           بعنوان التدخالتالعمومية منح للمؤسسات  -     
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عتمـاد يبلـغ   إات التـدخل  ـهذه النفقات يدرج ضمن نفق وباإلضافة إلى
رياضة الموارد الذاتية للصندوق الوطني للنهوض بال بواسطةيمول  م د 13,3
  . الرياضية بمختلف أصنافها الهياكللفائدة أساسا يرصد اب ـوالشب

وسيتم توزيع التمويل العمومي على الهياكل الرياضـية وفـق مقـاييس    
موضوعية ستفضي إلى ترشيد التمويل العمومي للجمعيات وإضفاء مزيد من 

عموما الشفافية على تسييرها ومتابعة وتقييم مساهمتها في النهوض بالرياضة 
  .م على وجه الخصوصوتأطيرهالرياضيين واإلحاطة ب

) الرياضـة (ة نفقات التدخل لوزارة الشباب والرياضة ـوبذلك تبلغ جمل
  .م د 40,014ما قدره  2014سنة 
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  العنــــــوان الثـــــــاني
  

  نفقــــات التنمیــة
  

    

  

في نطاق  2014مشروع میزانیة التنمیة لوزارة الشباب والریاضة لسنة  ینــدرج  

مقاربة  باعتمادمواصلة المشاریع والبرامج المتأكدة التي تعتبر ذات أولویة بالنسبة للقطاع 

بین مقتضیات النشاط الریاضي وبین مقتضیات التنمیة  المتوازنة ومن أھم  تالئمموضوعیة 

 : اإلجراءات المتعلقة بالبنیة األساسیة الریاضیة نذكر 

  

بھدف المحافظة والترمیم  تثمین المنشآت الریاضیة القائمة وتعھدھا بالصیانة والتھیئة -

الریاضیة في التدریب  الظروف المالئمة لممارسة األنشطة علیھا وحمایتھا ولتوفیر

  .والمسابقات الرسمیة 

في أقرب  استغاللھابصدد اإلنجاز لتصبح وظیفیة ویمكن ھي إتمام المشاریع التي  -

 .اآلجال

اإلرتقاء بمؤشرات البنیة األساسیة في مستوى تعشیب المالعب في نطاق المالئمة  -

إستھداف الوالیات بین مقتضیات النشاط الریاضي و أولویات التنمیة الجھویة مع 

التي تقل بھا نسبة التغطیة بھذا الصنف من المنشآت عن المعدل الوطني وكذلك 

 .المالعب التي تقدمت في برامج التأھیل 

في المشاریع المشتركة  مواصلة تحمل المساھمة المالیة للبلدیات والمجالس الجھویة -

 . االنتقالیةه المرحلة ذفي ھمراعاة للصعوبات المالیة التي تجابھھا الجماعات المحلیة 
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مواصلة تأھیل المركبات الریاضیة الكبرى لجعلھا قادرة على احتضان المباریات  -

خاصة بالنسبة للفرق التي تنشط  الرسمیة الوطنیة والدولیة في أحسن الظروف

 .بالرابطات المحترفة 

داء النخب أمواصلة تھیئة المراكز الوطنیة والجھویة المختصة بھدف اإلرتقاء ب -

 .استعدادا للمواعید الریاضیة الھامة وذلك الریاضیة و خاصة ألصناف الشبان 

والتربیة   بالمعاھد العلیا للریاضة  والبیداغوجیةمواصلة تھیئة الفضاءات الریاضیة  -

  البدنیة

  

 52,9ولتجسیم ھذه المشاریع والبرامج سیتم رصد اعتمادات دفع تقدر بـ   

 )جزء الریاضة( لفائدة وزارة الشباب والریاضة  2014ملیون دینار بعنوان سنة 

  :موزعة على النحو التالي
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  بحساب م د

  بیــــــان األقســام

  
  إنجازات
2012  
  

  
  م. ق 

2013  
  

  
  تقدیرات
2014  
  

  الفارق
2013 - 2014  

  اإلستثمارات المباشرة
  

  إعتمادات على الموارد
  العامة للمیزانیة

  
  التمویل العمومي

  
  إعتمادات على الموارد

  العامة للمیزانیة
  
  

73,878  
  
  
  
  

0,730  

65,000  
  
  
  
  

1,000  

51,900  
  
  
  
  

1,000  

13,100 –  
  
  
  
  
  

  - 13,100  52,900  66,000  74,608  الجلـــــة
  

  :ویستوجب ھذا المستوى من الدفوعات ترسیم اإلعتمادات التالیة 

  

  إعتمادات البرامج 

 م د   73,000  اإلستثمارات المباشرة            -
 م د    1,000  التمویل العمومي                 -

            ------------- ----  
  م د     74,000    :                    الجملة  

                                  

  إعتمادات التعھد

 م د  73,000  اإلستثمارات المباشرة           -
 م د    1,000  التمویل العمومي                -

           -----------------  
  م د    74,000:                  الجملة            
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  اإلستثمارات المباشرة )     1
  

رصد اإلعتمادات التالیة بعنوان اإلستثمارات المباشرة  2014بالنسبة إلى سنة یقترح 

  : موزعة كما یلي) الریاضة ( الریاضة و لوزارة الشباب

  
  )بحساب م د (  

  قانون البرامج  البیــــان
إعتمادات على الموارد العامة 

  للمیزانیة 
  الدفع  التعھد

  مشاریع بصدد اإلنجاز

  مشاریع جدیدة

-  

73,000  

-  

73,000  

34,000  

17,900  

  51,900  73,000  73,000  الجملة 
  
  

  : ب الفصول كما یلي سو توزع اإلعتمادات ح
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  )د 1000بحساب (                  

  البیان  الفصول
  م . ع . إعتمادات على م 

  الدفع  التعھد  الكلفة

  اإلنجاز  مشاریع بصدد 

  1300  -  -  بناءات إداریة  06603

  800  -  -  تجھیزات إداریة  06604

  500  -  -  البرامج اإلعالمیة  06605

  4000  -  -  التكوین  06606

  400  -  -  بناء و تھیئة مراكز الشباب  06735

  23000  -  -  بناء و تھیئة الھیاكل الریاضیة  06737

  4000  -  -  تجھیزات شبابیة وریاضیة  06738

  34000  -  -  1 الجملة  

          مشاریع جدیدة

  700  1150  1150  بناءات إداریة  06603

  200  250  250  تجھیزات إداریة  06604

  100  600  600  البرامج اإلعالمیة  06605

  1400  3400  3400  التكوین  06606

  100  300  300  بناء و تھیئة مراكز الشباب  06735

  13400  62300  62300  بناء و تھیئة لھیاكل الریاضیة  06737

  2000  5000  5000  تجھیزات شبابیة وریاضیة  06738

  17900  73000  73000  2الجملة   

  51900  73000  73000  الجملة العامة   

أھم البرامج و المشاریع  119فحة إلى الص 109وتبین الجداول الواردة من الصفحة   

  .المتواصلة و الجدیدة 
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   التمویل العمومي)     2

و الریاضة  لوزارة الشباب التمویل العموميیقترح رصد اإلعتمادات التالیة بعنوان 

  :  2014بالنسبة إلى سنة ) الریاضة ( 

   )د . بحساب م ( 

  قانون البرامج  

إعتمادات على الموارد العامة 

  للمیزانیة 

  الدفع  التعھد

اإلستثمارات في :  07805الفصل 

  میدان الثقافة والشباب و الریاضة 
1,000  1,000  1,000  

  0,440  0,440  0,440  الحي الریاضي بالمنزه

  0,560  0,560  0,560  المدینة الریاضیة برادس

 1,000 1,000  1,000  الجملة 

  

  :  للقیام بالعملیات التالیة اإلعتمادات  ظف ھذه وتو

  

  الریاضي بالمنزه  الحي
تھیئة اإلنارة الخارجیة بالحي الریاضي للشباب و حجرات المالبس بملعب ألعاب 

     القوى وتھیئة مالعب التنس وتغییر الفواصل العازلة بقصر الریاضة وتھیئة 

خزف  واقتناءقنوات المیاه والتجھیزات الصحیة  وتعویضبخلیة النقل  الورشات

   .للمسابح 
  

 المدینة الریاضیة برادس 

        لملعب كرة القدم  تعویض فنوات المیاه  االصطناعيتھیئة وإصالح الغطاء 

والتجھیزات الصحیة  و إقتناء خزف للمسابح و تھیئة تجھیزات اإلنذار من الحرائق 

  .ة الریاضیة نوأشغال كوتنة بكامل المدی
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لتمویل ما یلي :

    -  منــح للجمعیــات الریاضیــة المسندة فـي إطــارعقود برامج وللجمعیــات الریاضیـــة المدرسیة 

  والنسائیــــة ومنح إستثنائیـــة للجمعیــات الصغرى المعتنیـــة بریاضات المعوقین.

    -   منـــح للھیاكل الریاضیة و مكافآت للریاضییــن المتألقین دولیـــــا.

    -   تنظیم التظاھرات الدولیة والمشاركة فیھا والمساھمة بـ 50 %  في نقل الفرق المتألقــــة 
دولیا.

      أّما بالنسبة لقطاع الشبــاب ، فسیتم توظیف موارد الصندوق ( 0,7 م د ) لدعم األنشطة 
الشبابیــة.

          ھذا وستخصص موارد الصندوق بالنسبــــة لقطاع الریاضــــة ( 13,3 م د ) أساســـا

    - منح لجمعیــات الرابطـة الوطنیــة األولى والثانیــة و الثالثـة المحترفـة لكرة القدم طبقا 
للمقاییس المعتمدة.

    -  منـح  للجمعیـــات الریاضیــة المعتنیـة بالریاضــات المستھدفــة وتسند حسب مقاییس بإعتبـــار 

        عــدد المجازیـــن والنتائـــج المسجلـــة ومـــدى تطعیـــم النخبـــــة الوطنیـــة  للریاضیین.

البــــاب  الثاني والعشرون

1- الریاضــة  
الحسابات الخاصــة في الخزینــة لسنـة 2014
الصندوق الوطني للنھوض بالریـاضـة والشبـاب

وزارة الشباب والریاضــة  

           تقـــــــدر مــــــوارد الصنــــــدوق الوطنـــي للنھــــوض بالریاضـــة والشبــــــاب 

لسنــــــة 2014  بــ 14 م د ،  ستخصص لقطاع الریاضــة و الشبــــاب.
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بحسـاب األلف دینـــار

المصاریف بیــــان الحسابـــات

14 000 الصندوق الوطني للنھوض بالریاضــة والشبــــاب

14 000 الجملــــــة :

الباب الثاني والعشرون 
وزارة الشباب والریاضــة 

الحسابات الخاصــة في الخزینــة لسنة 2014

1- الریاضــة  

الصندوق الوطني للنھوض بالریــاضــة والشبـاب

14 000

المقابیــض

14 000



نظـام أمـد

الرياضة 1-
وزارة الشباب و الرياضة

25

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب الثاني و العشرون

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

الصندوق الوطني  للنهوض بالرياضة والشباب

الموارد 
النفقات 

14 000 000
14 000 000 14  000  000

14  000  000

000 000 14 الجملة :  14  000  000



نظـام أمـد

الصندوق الوطني  للنهوض بالرياضة والشباب

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

000 00014 14 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

26

م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

14 00014 000   التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة11305
700700منح للبرامج الوطنية للنهوض بأنشطة الشباب و الطفولة 0008

300 30013 13تدخالت لفائدة الرياضة و التربية البدنية 0012
300 30013 13تنظيم تظاهرات رياضية و إعداد المنتخبات الوطنية و منح لفائدة الجامعات الرياضية

مصاريف تنظيم التظاهرات الشبابية
11600  

0003
  بناء و تهيئة مراكز الشباب11735

تهيئة و صيانة الهياكل الشبابية 0004
  بناء و تهيئة الهياكل الرياضية11737

توسيع الملعب األلمبي بسوسة 0008
تهيئة و صيانة الهياكل الرياضية 0010

000 14الجملة :  14 000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

22  الباب:
وزارة الشباب و الرياضة

الرياضة-
2014نفقات التصرف لسنة

1

27

2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 641المنح المخولة للسلط العمومية

000 346 263تأجير األعوان القارين

000 823تأجير األعوان غير القارين

000 239 1منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 938 3منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 987 269 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 208 2نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

4 950 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

1 450 000

000 608 8 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 180التدخالت في الميدان االجتماعي

000 962 24التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة

000 64المساهمات في المنظمات العالمية

000 508 1منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 714 26 القسم الثالث  :   جملة

000 309 305الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:22
وزارة الشباب و الرياضة

الرياضة-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
1

ق  م
الفـــارق 2013

28

641 000 000 000185 456المنح المخولة للسلط العمومية01100

263 346 000 000 977 00032 369 230تأجير األعوان القارين01101

823 000 000 000296 527تأجير األعوان غير القارين01102

1 239 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

1 619 000-380 000

3 938 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

3 828 000110 000

000 987 269 القسم األول  :   جملة 236 799 00033 188 000

2 208 000 000 00071 137 2نفقات تسيير المصالح العمومية02201

4 950 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

5 298 000-348 000

1 450 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

1 600 000-150 000

000 608 8 القسم الثاني  :   جملة 9 035 000-427 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:22
وزارة الشباب و الرياضة

الرياضة-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
1

ق  م
الفـــارق 2013

29

180 000 000 180التدخالت في الميدان االجتماعي03302

24 962 000 000 548 1-000 510 26التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة03305

64 000 000 0006 58المساهمات في المنظمات العالمية03307

1 508 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

1 595 000-87 000

000 714 26 القسم الثالث  :   جملة 28 343 000-1 629 000

000 309 305الجملة  العامة 274 177 00031 132 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

30

000 641المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 456 000185 000

000 260تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 184 00076 000

000 381تأجير  أعضاء  الدواوين 272 000109 000

000 346 263تأجير األعوان القارين:01101الفصل 230 369 00032 977 000

000 762 94األجر  األساسي  والتدرج 88 286 0006 476 000

000 070 117المنح  الخصوصية  القارة 96 095 00020 975 000

000 046 0001 412 8المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 7 366 000

000 158-000 326 7منحة  التصرف  والتنفيذ 7 484 000

000 44-000 270منحة  التكاليف  الخاصة 314 000

000 0002 97منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 95 000

000 00071 346منحة  الهندسة 275 000

000 00052 416منحة  المشاريع 364 000

000 36-000 39منحة  الهندسة  المعمارية 75 000

000 000138 656منحة  الوقت  الكامل 518 000

000 360 0009 645 83منحة  التكاليف  البيداغوجية 74 285 000

000 54-000 033 2منحة  التأطير  والبحث 2 087 000

000 000113 537منحة  خطر  العدوى 424 000

000 00036 36منحة  القضاء

000 0006 123المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 117 000

000 00014 183منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 169 000

000 4-منحة  اإلجراءات 4 000

000 1-000 3منحة  الصحافة 4 000

000 00018 128منحة  الريف 110 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

31نظـام أمـد

000 0001 3المنحة  التعويضية 2 000

000 16-000 8المنحة  التعويضية  التكميلية 24 000

000 2-000 4منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 6 000

000 000862 278 1المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث 416 000

000 00020 57منحة علم النفس 37 000

000 216 0003 135 5منحة العودة المدرسية 1 919 000

000 335 0006 335 6منح  أخرى

000 262 1المنح  المرتبطة  بالوظيفة 1 298 000-36 000

000 00042 778المنحة  الوظيفية 736 000

000 0002 94منحة  المسؤولية 92 000

000 0004 83المنحة  الكيلومترية 79 000

000 1-000 54منحة  السكن 55 000

000 00015 189المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 174 000

000 98-000 64منح  أخرى 162 000

000 00010 10المنح  الخصوصية  المتغيرة

000 00010 10منح  أخرى

000 263 10منحـة اإلنتـاج 9 366 000897 000

000 000609 660 5منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 5 051 000

000 000288 603 4منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 4 315 000

000 440منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 440 000

000 400منحة  الساعات  اإلضافية 400 000

000 40منحة  العمل  الليلي 40 000

000 949المنح    العائلية 948 0001 000

000 0001 786المنحة  العائلية 785 000

000 163منحة  األجر  الوحيد 163 000

000 528 38المساهمات  المحمولة  على  المشغل 33 868 0004 660 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

32نظـام أمـد

000 62تأجير  العسكريين 68 000-6 000

000 6-000 62تأجير  العسكريين 68 000

000 823تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 527 000296 000

000 00050 50أعوان  يشغلون  خطط  وقتية

000 00050 50منحة المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية لدى الجامعات الرياضية

700 695األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 461 000234 700

700 700234 695التأجير  المباشر  لألعوان 461 000

300 77المساهمات  المحمولة  على  المشغل 66 00011 300

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:01124الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

1 239 000 1 619 000-380 000

000 5مؤسسات البحث 30 000-25 000

000 25-000 5المرصد الوطني للرياضة 30 000

000 466مؤسسات التعليم العالي 363 000103 000

000 110السعيد بقصر البدنية التربية و للرياضة العالي المعهد 110 000

000 000103 179البدنية بصفاقس التربية و للرياضة العالي المعهد 76 000

000 102البدنية بالكاف التربية و للرياضة العالي المعهد 102 000

000 75البدنية بقفصة التربية و للرياضة العالي المعهد 75 000

000 94مؤسسات التكوين 47 00047 000

000 00047 94المركز الوطني للتكوين و الرسكلة إلطارات الرياضة 47 000

000 50المؤسسات الصحية 94 000-44 000

000 44-000 50وعلوم الرياضة للطب المركز الوطني 94 000

000 578مؤسسات الشباب والطفولة 1 048 000-470 000

000 76السادس بالمنزه للشباب الرياضي و الثقافي المركز 76 000

000 8-000 22السدرية ببرج الرياضي المركب 30 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

33نظـام أمـد

000 48-دراهـم بعــين الــــدولي الريـــاضـي المــركب 48 000

000 12-000 5مركز ألعاب القوى بقفصة 17 000

000 26مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد 26 000

000 14-000 6مركز ألعاب القوى بالقيروان 20 000

000 10-مركز ألعاب القوى برادس 10 000

000 50مركز ألعاب القوى بقبلي 50 000

000 22مركز ألعاب القوى بقابس 22 000

000 9-000 20للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس الجهوية المندوبية 29 000

000 34-000 38للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببن عروس الجهوية المندوبية 72 000

000 13-000 6للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة الجهوية المندوبية 19 000

000 29-000 10للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت الجهوية المندوبية 39 000

000 8للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل الجهوية المندوبية 8 000

000 21-000 6للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة الجهوية المندوبية 27 000

000 32-000 20للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة الجهوية المندوبية 52 000

000 24-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان الجهوية المندوبية 24 000

000 10للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة الجهوية المندوبية 10 000

000 6-000 6للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف الجهوية المندوبية 12 000

000 32للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين الجهوية المندوبية 32 000

000 41-000 6للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان الجهوية المندوبية 47 000

000 36-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة الجهوية المندوبية 36 000

000 3-000 5للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير الجهوية المندوبية 8 000

000 25-000 46للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية الجهوية المندوبية 71 000

000 39-000 20للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس الجهوية المندوبية 59 000

000 35للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس الجهوية المندوبية 35 000

000 00010 40للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد الجهوية المندوبية 30 000

000 12-000 10للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة الجهوية المندوبية 22 000

000 20-000 10للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر الجهوية المندوبية 30 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

34نظـام أمـد

000 21للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي الجهوية المندوبية 21 000

000 27-000 8للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين الجهوية المندوبية 35 000

000 9-000 9للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين الجهوية المندوبية 18 000

000 8-000 5للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة الجهوية المندوبية 13 000

000 46مؤسسات  أخرى 37 0009 000

000 0009 46الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات 37 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:01125الفصل
لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

3 938 000 3 828 000110 000

000 938 3مؤسسات  الشباب  والطفولة 3 828 000110 000

000 000110 938 3الحي  الوطني  الرياضي 3 828 000

269 987 000 000 188 00033 799 236جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

35

000 00071 208 2نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 2 137 000

000 00065 380األكرية واألداءات البلدية 315 000

000 0005 25إستهالك الماء 20 000

000 00012 114إستهالك الكهرباء والغاز 102 000

000 53-000 158اإلتصاالت 211 000

000 100االتصاالت الهاتفية 100 000

000 56-000 50تراسل المعطيات 106 000

000 0003 8نفقات أخرى 5 000

000 6إقتناء األثاث 6 000

000 6تأثيث اإلدارة 6 000

000 00015 220الوقود 205 000

000 0005 80شراء الوقود لوسائل النقل 75 000

000 00010 140حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 130 000

000 0005 13نفقات البريد 8 000

000 0003 4المراسالت اإلدارية 1 000

000 0002 9نفقات أخرى 7 000

000 4إقتناء المعدات 4 000

000 4معدات التصرف اإلداري 4 000

000 0005 26مصاريف التأمين 21 000

000 0005 25تأمين وسائل النقل 20 000

000 1تأمين األشخاص 1 000

000 0005 215التعهد والصيانة 210 000

000 00015 65اإلعتناء بالبنايات 50 000

000 5-000 95تعهد وصيانة وسائل النقل 100 000

000 35تعهد وصيانة المعدات و األثاث 35 000

000 5-000 20تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 25 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

36نظـام أمـد

000 5-000 20مصاريف التنظيف 25 000

000 5-000 20النفقات المباشرة للتنظيف 25 000

000 14-000 91لوازم المكاتب 105 000

000 1-000 15المطبوعات 16 000

000 1-000 15مطبوعات األخرى 16 000

000 2-000 10التوثيق 12 000

000 2-000 10الوثائق المكتوبة 12 000

000 15-000 35الصحف والمجالت 50 000

000 7-000 40إشتراكات بوكاالت اإلعالم 47 000

000 20-000 20تعليق ونشر اإلعالنات 40 000

000 20-000 20نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 40 000

000 00078 168مصاريف  اإلعالمية 90 000

000 00085 160شراء اللوازم والمعدات 75 000

000 4-000 1شراء منظومات 5 000

000 3-000 7نفقات الصيانة 10 000

000 00043 175نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 132 000

" 000 0002 15أدب"نفقات استغالل منظومة  13 000

" 000 00041 155إنصاف"نفقات استغالل منظومة  114 000

" 000 1رشاد"نفقات استغالل منظومة  1 000

000 4نفقات استغالل منظومة أمان 4 000

000 5-000 50مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 55 000

000 2-000 28مصاريف اإلستقباالت 30 000

000 3-000 22مصاريف اإلقامة 25 000

000 1-000 54مصاريف المهمات 55 000

000 75إكساء األعوان 75 000

000 75إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 75 000

000 5-000 28إرجاع مصاريف التنقل 33 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

37نظـام أمـد

000 15المنحة اليومية للتنقل 15 000

000 5-000 10المنحة الكيلومترية للتنقل 15 000

000 3إرجاع مصاريف نقل األشخاص 3 000

000 8-000 58مصاريف نقل األشخاص 66 000

000 2-000 4إشتراكات النقل 6 000

000 6-000 54مصاريف نقل األشخاص بالخارج 60 000

000 16-000 82تكوين ورسكلة األعوان 98 000

000 0004 64ملتقيات للتكوين 60 000

000 5-000 2تربصات تكوين 7 000

000 9-000 2التكوين المستمر 11 000

000 6-000 14التكوين في اإلعالمية 20 000

000 00010 10نفقات التغذية

000 00010 10النفقات المباشرة للتغذية

000 2-000 5نفقات طبية لفائدة األعوان 7 000

000 1-000 4نفقات التداوي 5 000

000 1-000 1شراء األدوية والمواد الصيدلية 2 000

000 10-000 70تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 80 000

000 2-000 13تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 15 000

000 3اللجان الطبية 3 000

000 2مصاريف النزاعات والتعويضات 2 000

000 1أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 1 000

000 1دفع الخطايا والتعويضات 1 000

000 4-000 16معاليم الجوالن و العبور 20 000

000 3-000 15معاليم الجوالن 18 000

000 1-000 1معاليم العبور 2 000

000 1خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 1 000

000 1نقل األثاث والمعدات 1 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

38نظـام أمـد

000 2-000 6نفقات التصرف األخرى 8 000

000 2-000 6نفقات مختلفة 8 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:02224الفصل
 المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

4 950 000-348 000 5 298 000

000 12-000 173مؤسسات البحث 185 000

000 12-000 173المرصد الوطني للرياضة 185 000

000 89-000 469 1مؤسسات التعليم العالي 1 558 000

000 30-000 570السعيد بقصر البدنية التربية و للرياضة العالي المعهد 600 000

000 18-000 332البدنية بصفاقس التربية و للرياضة العالي المعهد 350 000

000 21-000 399البدنية بالكاف التربية و للرياضة العالي المعهد 420 000

000 20-000 168البدنية بقفصة التربية و للرياضة العالي المعهد 188 000

000 4-000 50مؤسسات التكوين 54 000

000 4-000 50المركز الوطني للتكوين و الرسكلة إلطارات الرياضة 54 000

000 22-000 312المؤسسات الصحية 334 000

000 22-000 312وعلوم الرياضة للطب المركز الوطني 334 000

000 159-000 586 2مؤسسات الشباب والطفولة 2 745 000

000 8-000 80السادس بالمنزه للشباب الرياضي و الثقافي المركز 88 000

000 10-000 160السدرية ببرج الرياضي المركب 170 000

000 4-000 61دراهـم بعــين الــــدولي الريـــاضـي المــركب 65 000

000 8-000 134مركز ألعاب القوى بقفصة 142 000

000 8-000 149مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد 157 000

000 7-000 128مركز ألعاب القوى بالقيروان 135 000

000 7-000 123مركز ألعاب القوى برادس 130 000

000 4-000 76مركز ألعاب القوى بقبلي 80 000

000 5-000 85مركز ألعاب القوى بقابس 90 000

000 4-000 63للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس الجهوية المندوبية 67 000

000 5-000 83للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببن عروس الجهوية المندوبية 88 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

39نظـام أمـد

000 4-000 62للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة الجهوية المندوبية 66 000

000 3-000 47للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت الجهوية المندوبية 50 000

000 4-000 63للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل الجهوية المندوبية 67 000

000 3-000 56للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة الجهوية المندوبية 59 000

000 4-000 69للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة الجهوية المندوبية 73 000

000 2-000 34للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان الجهوية المندوبية 36 000

000 4-000 61للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة الجهوية المندوبية 65 000

000 8-000 100للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف الجهوية المندوبية 108 000

000 5-000 95للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين الجهوية المندوبية 100 000

000 4-000 66للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان الجهوية المندوبية 70 000

000 4-000 59للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة الجهوية المندوبية 63 000

000 3-000 57للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير الجهوية المندوبية 60 000

000 4-000 68للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية الجهوية المندوبية 72 000

000 6-000 108للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس الجهوية المندوبية 114 000

000 4-000 74للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس الجهوية المندوبية 78 000

000 3-000 48للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد الجهوية المندوبية 51 000

000 4-000 57للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة الجهوية المندوبية 61 000

000 4-000 73للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر الجهوية المندوبية 77 000

000 3-000 43للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي الجهوية المندوبية 46 000

000 5-000 81للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين الجهوية المندوبية 86 000

000 4-000 64للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين الجهوية المندوبية 68 000

000 4-000 59للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة الجهوية المندوبية 63 000

000 62-000 360مؤسسات  أخرى 422 000

000 62-000 360الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات 422 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:02225الفصل
 لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

1 450 000-150 000 1 600 000

000 150-000 450 1مؤسسات  الشباب  والطفولة 1 600 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

40نظـام أمـد

000 150-000 450 1الحي  الوطني  الرياضي 1 600 000

8 608 000-427 000 000 035 9جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

41

000 180التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 180 000

000 180منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 180 000
000 000180 180وداديات األعوان

000 962 24التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة:03305الفصل 26 510 000-1 548 000

000 88-000 702تدخالت لفائدة الشباب 790 000
000 58-مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب 760 000702 000

000 30-منح للمنظمات و الجمعيات 30 000

000 460 1-000 260 24تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية 25 720 000
000 000380 380تدخالت لفائدة التربية البدنية و األنشطة الرياضية

  تنظيم تظاهرات رياضية وإعداد المنتخبات الوطنية ومنح لفائدة الجامعات
والجمعيات الرياضية

-22 000 000 22 000 000

000 160-تدخالت لفائدة رياضيي النخبة 3 140 0002 980 000

000 200-منحة لفائدة اللجنة الوطنية األولمبية التونسية 200 000

000 030 12تدخالت ومنح إلعداد المنتخبات و تنظيم تظاهرات رياضية 12 030 000

000 700 3منح التسيير لفائدة الهياكل الرياضية 3 700 000

000 570منح التنمية والتكوين والرسكلة لفائدة الهياكل الرياضية 570 000

000 030 1منح نقل المنتخبات الوطنية والجمعيات الرياضية 1 030 000

000 570 3منح التأطير الفني للمنتخبات الوطنية 3 570 000

000 64المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 58 0006 000

000 0006 64منظمات ذات صبغة خصوصية 58 000
500 50025 25مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

000 3المجلس األعلى للرياضة بإفريقيا 22 00025 000

000 2ندوة وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة باللغة الفرنسية 6 0008 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

42نظـام أمـد

000 0001 1الرابطة الرياضية للمرأة العربية

000 0001 1اإلتحاد العربي للرياضة للجميع

000 1الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 1 5002 500

000 0001 1الجامعة الدولية للرياضة للجميع

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:03324الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

1 508 000 1 595 000-87 000

000 1-000 19مؤسسات البحث 20 000

000 1-المرصد الوطني للرياضة 20 00019 000

500 3-500 59مؤسسات التعليم العالي 63 000

500-السعيد بقصر البدنية التربية و للرياضة العالي المعهد 8 0007 500

000 1-البدنية بصفاقس التربية و للرياضة العالي المعهد 19 00018 000

000 1-البدنية بالكاف التربية و للرياضة العالي المعهد 18 00017 000

000 1-البدنية بقفصة التربية و للرياضة العالي المعهد 18 00017 000

000 2-000 32مؤسسات التكوين 34 000

000 2-المركز الوطني للتكوين و الرسكلة إلطارات الرياضة 34 00032 000

500-500 9المؤسسات الصحية 10 000

500-وعلوم الرياضة للطب المركز الوطني 10 0009 500

500 79-500 382 1مؤسسات الشباب والطفولة 1 462 000

000 0001 1السادس بالمنزه للشباب الرياضي و الثقافي المركز

000 0002 2السدرية ببرج الرياضي المركب

500 1-مركز ألعاب القوى بقفصة 27 00025 500

500 1-مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد 23 00021 500

500 1-مركز ألعاب القوى بالقيروان 24 00022 500

000 1-مركز ألعاب القوى برادس 20 00019 000

000 1-مركز ألعاب القوى بقبلي 15 00014 000

000 1-مركز ألعاب القوى بقابس 15 00014 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

43نظـام أمـد

500 2-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس الجهوية المندوبية 51 00048 500

500 2-للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببن عروس الجهوية المندوبية 44 00041 500

500 1-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة الجهوية المندوبية 29 00027 500

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت الجهوية المندوبية 52 00049 000

000 6-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل الجهوية المندوبية 111 000105 000

500 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة الجهوية المندوبية 64 00060 500

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة الجهوية المندوبية 59 00056 000

500 1-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان الجهوية المندوبية 24 00022 500

000 2-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة الجهوية المندوبية 40 00038 000

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف الجهوية المندوبية 55 00052 000

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين الجهوية المندوبية 56 00053 000

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان الجهوية المندوبية 52 00049 000

000 4-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة الجهوية المندوبية 75 00071 000

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير الجهوية المندوبية 59 00056 000

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية الجهوية المندوبية 56 00053 000

500 5-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس الجهوية المندوبية 108 000102 500

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس الجهوية المندوبية 54 00051 000

000 2-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي بوزيد الجهوية المندوبية 38 00036 000

000 3-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة الجهوية المندوبية 51 00048 000

500 2-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر الجهوية المندوبية 42 00039 500

500 2-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي الجهوية المندوبية 43 00040 500

000 5-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين الجهوية المندوبية 99 00094 000

500 2-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين الجهوية المندوبية 44 00041 500

500 1-للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة الجهوية المندوبية 29 00027 500

500-500 5مؤسسات  أخرى 6 000
500-الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات 6 0005 500

26 714 000 000 629 1-000 343 28جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

44

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

22 الباب:
الرياضة

000 133 0002 697 0007 000205 508 0001 877 0001 950 0004 00051 239 1المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 00015 000197 00019 00015 000173 5مؤسسات البحث

000 500412 994 0001 50055 00059 000307 469 0001 00050 466مؤسسات التعليم العالي

000 00022 000176 00032 00022 00050 94مؤسسات التكوين

000 500180 000371 50030 0009 000150 000312 50المؤسسات الصحية

000 444 5001 546 0004 500120 382 0001 323 0001 586 0002 0001 578مؤسسات الشباب والطفولة

000 50060 500411 0005 00060 000360 46مؤسسات  أخرى

000 500 0001 388 0005 500 0001 450 0001 938 3المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 500 0001 388 0005 500 0001 450 0001 938 3مؤسسات  الشباب  والطفولة

000 633 0003 085 00013 000205 508 0001 377 0003 400 0006 00051 177 5الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

45

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

22 الباب:
الرياضة

000 15مؤسسات البحث 197 000 19 000 15 000 173 000 5 000

000 412مؤسسات التعليم العالي 1 994 500 55 000 59 500 307 000 1 469 000 50 000 466 000

000 22مؤسسات التكوين 176 000 32 000 22 000 50 000 94 000

000 180المؤسسات الصحية 371 500 30 000 9 500 150 000 312 000 50 000

000 444 1مؤسسات الشباب والطفولة 4 546 500 120 000 1 382 500 1 323 000 2 586 000 1 000 578 000

000 60مؤسسات  أخرى 411 500 5 500 60 000 360 000 46 000

000 133 0002 697 0007 000205 508 0001 877 0001 950 0004 00051 239 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

46

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الرياضة
22  الباب:

000 15مؤسسات البحث 197 000 19 000 15 000 173 000 5 000

000 00015 000197 00019 00015 000173 5المرصد الوطني للرياضة

000 412مؤسسات التعليم العالي 1 994 500 55 000 59 500 307 000 1 469 000 50 000 466 000

000 500170 000687 50010 0007 000160 000570 110السعيد بقصر البدنية التربية و للرياضة العالي المعهد
000 000132 000529 00021 00018 00061 000332 00050 179البدنية بصفاقس التربية و للرياضة العالي المعهد
000 00090 000518 00020 00017 00070 000399 102البدنية بالكاف التربية و للرياضة العالي المعهد
000 00020 000260 0004 00017 00016 000168 75البدنية بقفصة التربية و للرياضة العالي المعهد

000 22مؤسسات التكوين 176 000 32 000 22 000 50 000 94 000

000 00022 000176 00032 00022 00050 94المركز الوطني للتكوين و الرسكلة إلطارات الرياضة

000 180المؤسسات الصحية 371 500 30 000 9 500 150 000 312 000 50 000

000 500180 000371 50030 0009 000150 000312 50وعلوم الرياضة للطب المركز الوطني

000 444 1مؤسسات الشباب والطفولة 4 546 500 120 000 1 382 500 1 323 000 2 586 000 1 000 578 000

000 000481 000157 00084 0001 000397 00080 76السادس بالمنزه للشباب الرياضي و الثقافي المركز



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

47

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الرياضة
22  الباب:

000 000439 000184 00015 0002 000424 000160 22السدرية ببرج الرياضي المركب
000 000190 00061 000190 61دراهـم بعــين الــــدولي الريـــاضـي المــركب

000 5002 500164 00025 0002 000134 5مركز ألعاب القوى بقفصة
000 5001 500196 00021 0001 000149 26مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد

000 5004 000156 5004 00022 000128 6مركز ألعاب القوى بالقيروان
000 0004 000142 00019 0004 123مركز ألعاب القوى برادس
000 00010 000140 00014 00010 00076 50مركز ألعاب القوى بقبلي
000 0005 000121 00014 0005 00085 22مركز ألعاب القوى بقابس

000 5005 500131 00048 0005 00063 20للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس الجهوية المندوبية
للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببن الجهوية المندوبية  
عروس

38 00083 0001 00041 500162 5001 000

000 5001 50095 00027 0001 00062 6للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة الجهوية المندوبية
000 0001 000106 00049 0001 00047 10للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت الجهوية المندوبية
000 0001 000176 000105 0001 00063 8للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل الجهوية المندوبية
000 5001 500122 00060 0001 00056 6للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة الجهوية المندوبية
000 0001 000145 00056 00069 0001 20للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة الجهوية المندوبية



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

48

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الرياضة
22  الباب:

000 5001 50056 00022 0001 34للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان الجهوية المندوبية
000 0002 000109 0002 00038 00061 10للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة الجهوية المندوبية
000 00015 000158 00010 00052 0005 000100 6للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف الجهوية المندوبية
000 0001 000180 00053 0001 00095 32للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين الجهوية المندوبية
000 0003 000121 00049 0003 00066 6للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان الجهوية المندوبية
000 0001 000130 00071 0001 59للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة الجهوية المندوبية
000 0001 000118 00056 0001 00057 5للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير الجهوية المندوبية
000 00075 000167 00053 00075 00068 46للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية الجهوية المندوبية
000 5001 500230 000102 0001 000108 20للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس الجهوية المندوبية
000 000100 000160 0003 00051 00097 00074 35للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس الجهوية المندوبية
للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي الجهوية المندوبية  

بوزيد
40 00048 00090 00036 000124 00090 000

000 0001 000115 00048 0001 00057 10للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة الجهوية المندوبية
000 5001 500122 00039 0001 00073 10للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر الجهوية المندوبية
000 5001 000104 5001 00040 00043 21للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي الجهوية المندوبية
000 0002 000183 00094 0002 00081 8للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين الجهوية المندوبية



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

49

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الرياضة
22  الباب:

000 5001 000114 5001 00041 00064 9للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين الجهوية المندوبية
000 5001 50091 00027 0001 00059 5للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة الجهوية المندوبية

000 60مؤسسات  أخرى 411 500 5 500 60 000 360 000 46 000

000 50060 500411 0005 00060 000360 46الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات

000 133 0002 697 0007 000205 508 0001 877 0001 950 0004 00051 239 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

50

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
الرياضة

22 الباب:

000 000212 000212 00015 197مؤسسات البحث

000 000212 000212 00015 197المرصد الوطني للرياضة

500 406 5002 406 0002 500412 994 1مؤسسات التعليم العالي

500 500857 000857 500170 687السعيد بقصر البدنية التربية و للرياضة العالي المعهد

000 000661 000661 000132 529البدنية بصفاقس التربية و للرياضة العالي المعهد

000 000608 000608 00090 518البدنية بالكاف التربية و للرياضة العالي المعهد

000 000280 000280 00020 260البدنية بقفصة التربية و للرياضة العالي المعهد

000 000198 000198 00022 176مؤسسات التكوين

000 000198 000198 00022 176المركز الوطني للتكوين و الرسكلة إلطارات الرياضة

500 500551 000551 500180 371المؤسسات الصحية

500 500551 000551 500180 371وعلوم الرياضة للطب المركز الوطني

500 990 5005 990 0005 444 5001 546 4مؤسسات الشباب والطفولة

000 000638 000638 000481 157السادس بالمنزه للشباب الرياضي و الثقافي المركز

000 000623 000623 000439 184السدرية ببرج الرياضي المركب

000 000251 000251 000190 61دراهـم بعــين الــــدولي الريـــاضـي المــركب

500 500166 000166 5002 164مركز ألعاب القوى بقفصة

500 500197 000197 5001 196مركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد

500 500160 000160 5004 156مركز ألعاب القوى بالقيروان

000 000146 000146 0004 142مركز ألعاب القوى برادس



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

51

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
الرياضة

22 الباب:

000 000150 000150 00010 140مركز ألعاب القوى بقبلي

000 000126 000126 0005 121مركز ألعاب القوى بقابس

500 500136 000136 5005 131للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتونس الجهوية المندوبية

للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببن الجهوية المندوبية  
عروس

162 5001 000163 500163 500

500 50096 00096 5001 95للشباب و الرياضة و التربية البدنية بأريانة الجهوية المندوبية

000 000107 000107 0001 106للشباب و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت الجهوية المندوبية

000 000177 000177 0001 176للشباب و الرياضة و التربية البدنية بنابل الجهوية المندوبية

500 500123 000123 5001 122للشباب و الرياضة و التربية البدنية بباجة الجهوية المندوبية

000 000146 000146 0001 145للشباب و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة الجهوية المندوبية

500 50057 00057 5001 56للشباب و الرياضة و التربية البدنية بزغوان الجهوية المندوبية

000 000111 000111 0002 109للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسليانة الجهوية المندوبية

000 000173 000173 00015 158للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالكاف الجهوية المندوبية

000 000181 000181 0001 180للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين الجهوية المندوبية

000 000124 000124 0003 121للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان الجهوية المندوبية

000 000131 000131 0001 130للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسوسة الجهوية المندوبية

000 000119 000119 0001 118للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير الجهوية المندوبية

000 000242 000242 00075 167للشباب و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية الجهوية المندوبية

500 500231 000231 5001 230للشباب و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس الجهوية المندوبية

000 000260 000260 000100 160للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقابس الجهوية المندوبية



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

52

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
الرياضة

22 الباب:

للشباب و الرياضة و التربية البدنية بسيدي الجهوية المندوبية  
بوزيد

124 00090 000214 000214 000

000 000116 000116 0001 115للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقفصة الجهوية المندوبية

500 500123 000123 5001 122للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتوزر الجهوية المندوبية

500 500105 000105 5001 104للشباب و الرياضة و التربية البدنية بقبلي الجهوية المندوبية

000 000185 000185 0002 183للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمدنين الجهوية المندوبية

500 500115 000115 5001 114للشباب و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين الجهوية المندوبية

500 50092 00092 5001 91للشباب و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة الجهوية المندوبية

500 500471 000471 50060 411مؤسسات  أخرى

500 500471 000471 50060 411الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات

000 830 0009 830 0009 133 0002 697 7الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

53

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

22 الباب:
الرياضة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 500 1مؤسسات  الشباب  والطفولة 5 388 000 1 500 000 1 450 000 3 938 000

000 500 0001 388 0005 500 0001 450 0001 938 3الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

54

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الرياضة
22  الباب:

000 500 1مؤسسات  الشباب  والطفولة 5 388 000 1 500 000 1 450 000 3 938 000

000 500 1الحي  الوطني  الرياضي 5 388 000 1 500 000 1 450 000 3 938 000

000 500 0001 388 0005 500 0001 450 0001 938 3الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

55

22 الباب:
الرياضة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 500 1مؤسسات  الشباب  والطفولة 5 388 0006 888 0006 888 000

000 500 1الحي  الوطني  الرياضي 5 388 0006 888 0006 888 000

000 888 0006 888 0006 500 0001 388 5الجملة  العامة



نظـام أمـد

2014الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

56

1رئيس أو مدير ديوان
11مكلف بمأمورية

12الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

57

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 1 089 000 تكلفة الترقــيات : 

8,0متصرف مستشار 36 متصرف

8,0متصرف عام 1 متصرف رئيس

8,0مهندس معماري رئيس 1 مهندس معماري أول

3,0قيم مرشد 2 قيم أول

8,0متصرف 8 ملحق إدارة

8,0مكتبي أو موثق 1 موثق مساعد

8,0كاتب تصرف 12 مستكتب إدارة

8,0حافظ مكتبات أو توثيق 2 مكتبي أو موثق

3,0منشّط رياضي أول 50 منشّط رياضي

3,0أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية 191 أستاذ أول تربية بدنية

8,0مهندس عام 3 مهندس رئيس

8,0مهندس رئيس 4 مهندس أول

3,0معلّم تطبيق أول تربية بدنية 54 معلّم تطبيق تربية بدنية

3,0أستاذ أول في الرياضة 40 أستاذ في  الرياضة

8,0واضع برامج 12 تقني مخبراإلعالمية

8,0تقني رئيس 4 تقني أول

8,0تقني أول 9 تقني

3,0مربي تطبيق أول في الرياضة 126 مربي أول في الرياضة

3,0أستاذ أول تربية بدنية 400 أستاذ تربية بدنية



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

58

العــدد

نظـام أمـد

3,0أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية 150 أستاذ تربية بدنية

3,0أستاذ تربية بدنية 1 080 أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى تربية بدنية

8,0محلل 2 واضع برامج

8,0ملحق إدارة 35 كاتب تصرف

8,0أخصائي نفساني أول 1 أخصائي نفساني

8,0فني سامي أول للصحة العمومية 13 فني سامي للصحة العمومية

8,0فني سامي رئيس للصحة العمومية 4 فني سامي أول للصحة العمومية
241 2الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

الرياضة 1 22

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

59

دينــار000 076 3 تكلفة االنتدابات : 

44751السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

203,020متصرف
4273,0ملحق إدارة 3,031

55السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

53,05مهندس أول

7512سلك العملة

373,07عامل صنف 
553,05عامل صنف 

44سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

43,04تقني مخبراإلعالمية

11سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

13,01مكتبي مساعد

22سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

23,02مهندس معماري أول

1717سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

123,012مساعد  التعليم العالي
53,05أستاذ مساعد  التعليم العالي

33سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

33,03ممرض أول للصحة العمومية

55سلك المعلمين األولين للتربية البدنية والرياضة

53,05معلّم أول للتربية البدنية والرياضية



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

الرياضة 1 22

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

60

44السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

43,04فني سامي للصحة العمومية

33السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

33,03طبيب الصحة العمومية

- 73322395وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 

483,048أستاذ في  الرياضة
13,01مربي أول في الرياضة

463,046مسير في  الرياضة
732273,0أستاذ تربية بدنية 3,5300

2222السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

223,022تقني

3030السلك الفرعي إلطارات األنشطة البدنية والرياضية المالئمة

303,030أستاذ في األنشطة البدنية والرياضية المالئمة

84470554  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

61

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 1 084 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

12السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1متصرف

1كاتب راقن

4ملحق إدارة

2مستكتب إدارة

4كاتب تصرف

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1مهندس أشغال

17سلك العملة
43عامل صنف 

52عامل صنف 

61عامل صنف 

82عامل صنف 

91عامل صنف 

108عامل صنف 

3سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
3أستاذ مساعد  التعليم العالي

2سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الشباب والرياضة
1متفقد أول  تربية بدنية ورياضة

1متفقد للتربية البدنية و الرياضة

10سلك األساتذة األوليين للشباب والطفولة
10أستاذ أول تربية بدنية

2سلك المنشّطين الرياضيين
2منشّط رياضي

- 104وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
3أستاذ شباب و طفولة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

62

العــدد

100أستاذ تربية بدنية

1أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى تربية بدنية

2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2تقني رئيس

الشباب و الطقولة-سلك األساتذة فوق الرتبة  -36
28أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية

7أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية

1أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة

2سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
1قيم أول

1قيم مرشد

191الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

63

519السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
100متصرف

45متصرف مستشار
11متصرف رئيس
1متصرف عام
188ملحق إدارة

79مستكتب إدارة
1عون إستقبال
94كاتب تصرف

42السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
10مهندس رئيس
3مهندس عام
27مهندس أول

2مهندس أشغال
218 1سلك العملة

1257عامل صنف 
210عامل صنف 
3136عامل صنف 
4161عامل صنف 
5141عامل صنف 
6108عامل صنف 
775عامل صنف 
880عامل صنف 
968عامل صنف 
10182عامل صنف 

40سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
6محلل

15تقني مخبراإلعالمية
19واضع برامج

21سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
11مكتبي مساعد

5حافظ مكتبات أو توثيق
5مكتبي أو موثق

8سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
2مهندس معماري رئيس
6مهندس معماري أول



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

64

2سلك أعوان وزارة المالية
1متفقد رئيس للمصالح المالية

1متفقد للمصالح المالية
3سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي

2أستاذ التعليم الثانوي
1أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى

1-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائية
1معلّم تطبيق

170سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
52مساعد  التعليم العالي

101أستاذ مساعد  التعليم العالي
13أستاذ محاضر  التعليم العالي

4أستاذ التعليم العالي
1سلك صيادلة الصحة العمومية

1صيدلي للصحة العمومية
17سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية

13ممرض الصحة العمومية
4ممرض أول للصحة العمومية

6السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
2مستشار صحفي

4كاتب صحفي
1سلك األعوان اإلداريين للصحة العمومية

1متصرف عام للصحة العمومية
156سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الشباب والرياضة

32متفقد أول  تربية بدنية ورياضة
1متفقّد عام تربية بدنية ورياضة
123متفقد للتربية البدنية و الرياضة

263 1سلك األساتذة األوليين للشباب والطفولة
251 1أستاذ أول تربية بدنية

12أستاذ أول شباب و طفولة
183سلك المنشّطين الرياضيين

133منشّط رياضي
50منشّط رياضي أول

9سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
5أخصائي نفساني أول



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

65

4أخصائي نفساني
12سلك مستشاري المصالح العمومية

12مستشار المصالح العمومية
287 1سلك المعلمين األولين للتربية البدنية والرياضة

287 1معلّم أول للتربية البدنية والرياضية
1السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

1عقيد أستاذ محاضرإستشفائي جامعي في الطب
56السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

14فني سامي للصحة العمومية
27فني سامي أول للصحة العمومية

15فني سامي رئيس للصحة العمومية
35السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

5طبيب رئيس للصحة العمومية
8طبيب أول للصحة العمومية

22طبيب الصحة العمومية
- 195 9وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 

5مربي
104أستاذ أول في الرياضة

366مربي تطبيق أول في الرياضة
476معلّم تطبيق تربية بدنية

157معلّم تطبيق أول تربية بدنية
444أستاذ في  الرياضة

65مربي أول في الرياضة
23مربي أول في األنشطة الرياضية المالئمة

154منشط أول في  الرياضية للجميع
238مسير في  الرياضة

34أستاذ شباب و طفولة
013 6أستاذ تربية بدنية

116 1أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى تربية بدنية
1سلك منشطي رياض األطفال

1منشّط رياض األطفال
38سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

4متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
4متصرف في الوثائق و األرشيف

30متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
95السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

66

2مساعد تقني
9تقني رئيس
25تقني أول

59تقني
14السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية

3أستاذ أول
11أستاذ

6سلك األساتذة األولين
2أستاذ أول للتعليم التقني

4أستاذ أول للتعليم الثانوي
الشباب و الطقولة-سلك األساتذة فوق الرتبة  -864

656أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية
205أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية

3أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة
3سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية

3قيم مرشد
9سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الثقافة والمرأة

6متفقّد الدرجة األولى شباب و طفولة
3متفقد أول شباب و طفولة

100السلك الفرعي إلطارات األنشطة البدنية والرياضية المالئمة
100أستاذ في األنشطة البدنية والرياضية المالئمة

376 15الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

67

11السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1ملحق إدارة 

9مستكتب إدارة 

1كاتب تصرف 

53سلك العملة

138عامل صنف  

312عامل صنف  

43عامل صنف  

1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1محلل 

1السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية

1كاتب صحفي 

39المتعاقدون

39عقد اسداء خدمات 

- 2وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 

1معلّم أول للتربية البدنية والرياضية 

1أستاذ في  الرياضة 

107الجملة



68نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

الحي  الوطني  الرياضي

5أعوان التنفيذ 

105عامل صنف  

5جملة المؤسسة : 

5  الجملة العامة : 



69 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

الحي  الوطني  الرياضي

1اإلطارات

16.0مهندس أول 

1أعوان المساندة أو التسيير 

16.0تقني 

15أعوان التنفيذ 

376.0عامل صنف  

586.0عامل صنف  

---- جملة المؤسسة :  1738 000

000 38---- 17  الجملة العامة : 



70 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الحي  الوطني  الرياضي

26اإلطارات

1متصرف رئيس 

5متصرف مستشار 

3مهندس رئيس 

6متصرف 

2مهندس 

9تقني أول 

43أعوان المساندة أو التسيير 

5ملحق إدارة 

14تقني 

19كاتب تصرف 

5مساعد تقني 

262أعوان التنفيذ 

6عون تقني 

251عامل صنف  

334عامل صنف  

418عامل صنف  

525عامل صنف  

616عامل صنف  

716عامل صنف  



71 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

811عامل صنف  

919عامل صنف  

1066عامل صنف  

331جملة المؤسسة : 

331  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
الرياضة

22  الباب:

( بحساب الدينار )

000 900 00051 000 73اإلستثمارات المباشرة

1 000 0001 000 000

52 900 000

دينارا000 000 74 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

74 000 000

72

1-
وزارة الشباب و الرياضة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

الرياضة
22  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

73 000

1 000

34 000

73 00017 900

1 0001 000

التعهد

34 000

73 00017 900

1 0001 000

73 00073 00051 90073 00051 900

1 0001 0001 0001 0001 000

74 00074 00052 90074 00052 900

 II جملة فرعية

2014

73

_ 1
وزارة الشباب و الرياضة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

الرياضة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

74

_221 الباب:

بناءات إدارية 066031 1501 1502 000

تجهيزات إدارية 066042502501 000

البرامج اإلعالمية 06605600600600

التكوين 066063 4003 4005 400

بناء و تهيئة مراكز الشباب 06735300300500

بناء و تهيئة الهياكل الرياضية 0673762 30062 30036 400

تجهيزات شبابية و رياضية 067385 0005 0006 000

73 00073 00051 900 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

الرياضة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

75

_221 الباب:

بناءات إدارية 066031 300

تجهيزات إدارية 06604800

البرامج اإلعالمية 06605500

التكوين 066064 000

بناء و تهيئة مراكز الشباب 06735400

بناء و تهيئة الهياكل الرياضية 0673723 000

تجهيزات شبابية و رياضية 067384 000

34 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

الرياضة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

76

_221 الباب:

بناءات إدارية 06603

100 1بناء مقر الوزارة 11 0004

100بناء مقر المندوبية الجهوية بقابس 81 0015

100بناء مقر المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد 43 0021
1 300 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

600إقتناء وسائل نقل 00 0001

200إقتناء تجهيزات للمصالح المركزية والجهوية 00 0003
800 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

500إدخال اإلعالمية بالوزارة 00 0003
500 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

000 1المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقصرالسعيد 12 0001

000 2المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس 61 0002

000 1المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف 33 0004
4 000 06606جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الشباب 06735

400مراكز إقامة 00 0003
400 06735جملــة الفصـل

بناء و تهيئة الهياكل الرياضية 06737

000 4تهيئة المالعب 00 0001

000 1تنوير المالعب 00 0002

000 2مسابح 00 0003

000 3قاعات الرياضة 00 0004

000 1مركبات رياضية 00 0005

400مركز تربص الفرق الوطنية بعين دراهم 32 0006

000 1صيانة الحي الوطني الرياضي 11 0010

000 3تعشيب المالعب 00 0012

000 1الحي الرياضي والشبابي بتونس 11 0017

500المركز الوطني لكرة القدم ببرج السدرية 13 0035

150مركز تكوين العبي كرة القدم الشبان بالكاف 33 0041

200المركز الجهوي أللعاب القوى بالقيروان 41 0042

500 1تهيئة وصيانة الفضاءات بالمدارس اإلبتدائية 00 0047

000 1الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء 00 0059



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

77 نظـام أمـد

06737

500إحداث  مضمار إصطناعي بقابس 81 0060

000 1إحداث مضامير إصطناعية أللعاب القوى  00 0095

250إحداث مركز جهوي للطب الرياضي بسيدي بوزيد 43 0097

500 1إقتناء و تركيز سبورات إلكترونية 00 0098
23 000 06737جملــة الفصـل

تجهيزات شبابية و رياضية 06738

000 2التجهيزات الرياضية 00 0002

300تجهيزات الطب الرياضي 00 0004

700تجهيز المراكز الرياضية لتكوين الشبان 00 0005

000 1تجهيزات رياضية للتربية البدنية 00 0009
4 000 06738جملــة الفصـل

34 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

الرياضة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

78

_221 الباب:

بناءات إدارية 066031 1501 150700

تجهيزات إدارية 06604250250200

البرامج اإلعالمية 06605600600100

التكوين 066063 4003 4001 400

بناء و تهيئة مراكز الشباب 06735300300100

بناء و تهيئة الهياكل الرياضية 0673762 30062 30013 400

تجهيزات شبابية و رياضية 067385 0005 0002 000

73 00073 00017 900 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

الرياضة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

79

_221 الباب:

بناءات إدارية 06603

إعتمادات الدراسات 000100700700400
تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية 000300303030

بناء مقر المندوبية الجهوية بسليانة 001134350350200
بناء مقر المندوبية الجهوية بالمهدية 00353707070ج

1 1501 150700 06603جملــة الفصـل
تجهيزات إدارية 06604

إقتناء تجهيزات للمصالح المركزية والجهوية 000300250250200
250250200 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

إدخال اإلعالمية بالوزارة 000300600600100
600600100 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقصرالسعيد 000112250250100
المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس 000261950950500
المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف 0004332 0002 000700

تجهيز المعاهد العليا 00198200200100ج
3 4003 4001 400 06606جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الشباب 06735

مراكز إقامة 000300300300100
300300100 06735جملــة الفصـل

بناء و تهيئة الهياكل الرياضية 06737

تهيئة المالعب 00010035 00035 0005 000
مسابح 000300450450300

قاعات الرياضة 0004007 0007 0002 500
مركبات رياضية 0005004 5004 5001 000

مركز تربص الفرق الوطنية بعين دراهم 0006321 2001 200500
تعشيب المالعب 00120012 20012 2003 000

المركز الجهوي أللعاب القوى بسيدي بوزيد 002043600600300
المركز الوطني لكرة القدم ببرج السدرية 003513150150150

صيانة الفضاءات الرياضية الوطنية 006900250250200
مركزتكوين في ألعاب القوى و الرياضات الفردية بقبلي 007273100100100

المركز الجهوي للطب الرياضي بالكاف 007333505050
المركز الوطني لكرة الطائرة بقليبية 007421800800300

62 30062 30013 400 06737جملــة الفصـل
تجهيزات شبابية و رياضية 06738

التجهيزات الرياضية 0002002 5002 5001 000
تجهيزات رياضية للتربية البدنية 0009002 5002 5001 000



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

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

80 نظـام أمـد

5 0005 0002 000 06738جملــة الفصـل
73 00073 00017 900 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

الرياضة22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

81

1_

8دراسات عامة06600 91 99 99

15إقتناء أراضي06601 75 62 1 151 152

7إقتناء مباني06602 453 6 454 460

904 7بناءات إدارية06603 2 000 2 800 1 788 15 016 768 1 150 3 200 4 419 19 971 29 508

191 3تجهيزات إدارية06604 1 000 900 451 6 048 2 650 250 1 100 1 050 6 540 11 590

135 1البرامج اإلعالمية06605 600 300 221 5 042 119 600 500 550 5 529 7 298

681 9التكوين06606 5 400 3 100 1 726 25 155 1 746 3 400 2 400 2 500 35 016 45 062

77مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607 9 412 30 468 46 498

528بناء و تهيئة مراكز الشباب06735 500 400 479 7 738 300 700 8 645 2 222 9 645

536 220بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737 36 400 53 000 68 179 455 443 13 291 62 300 127 500 139 426 491 041 104 331 833 558

030 14تجهيزات شبابية و رياضية06738 6 000 4 500 950 21 592 1 867 5 000 5 300 4 700 30 205 47 072

984 942106 599153 375140 00073 00020 448537 05273 87865 00051 900257 112 598 119 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

1

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

الرياضة_22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

82

دراسات عامة06600
8 71 79 79 دراسة حول الحي األولمبي  برادس000113

20 20 20 دراسة حول إعداد نظام محاسبي لفائدة الجامعات و الجمعيات الرياضية000200
066009999918جملــة الفصـل

إقتناء أراضي06601
15 75 62 1 151 152 إقتناء أراضي000100

066011521511627515جملــة الفصـل

إقتناء مباني06602
7 453 6 454 460 إقتناء مقرات للمصالح المركزية و الجهوية000100

0660246045464537جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
2 414 400 500 267 5 253 458 700 700 700 6 276 8 834 إعتمادات الدراسات000100
1 833 30 1 000 408 2 433 300 30 1 650 210 3 514 5 704 تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية000300
3 150 1 100 400 3 341 2 200 5 791 7 991 بناء مقر الوزارة000411

200 200 200 بناء مقر المندوبية الجهوية بجندوبة000532
150 220 150 220 370 بناء مقر المندوبية الجهوية بقفصة000671

250 250 250 بناء مقر المندوبية الجهوية بأريانة000712
100 345 100 345 445 بناء مقر المندوبية الجهوية بباجة000831

100 100 250 200 250 450 بناء مقر المندوبية الجهوية ببنزرت000923
100 250 100 250 350 بناء مقر المندوبية الجهوية  بالقيروان001041

150 200 300 350 300 650 بناء مقر المندوبية الجهوية بسليانة001134
40 370 40 370 410 بناء مقر المندوبية الجهوية بنابل001221



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

83 نظـام أمـد

06603
100 100 100 بناء مقر اللجنة الوطنية األولمبية التونسية001300
87 50 143 450 29 100 150 451 730 بناء مقر المندوبية الجهوية بالقصرين001442

100 100 331 200 331 531 بناء مقر المندوبية الجهوية بقابس001581
150 300 150 300 450 بناء مقر المندوبية الجهوية بالكاف001633

93 93 93 بناء مقر المندوبية الجهوية بالكاف001733
-19 19 480 -19 19 480 480 بناء مقر المندوبية الجهوية ببن عروس001813
50 50 50 بناء مقر الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات001900

300 250 150 300 400 700 بناء مقر المندوبية الجهوية بتوزر002072
39 100 300 161 600 600 بناء مقر المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد002143

50 50 50 بناء مقر المندوبية الجهوية بمنوبة002214
70 70 70 بناء مقر المندوبية الجهوية بالمهدية00353ج

904 0007 8002 7882 0161 15076815 2001 4193 9714 50819 0660329جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
2 934 600 550 169 3 741 2 580 700 800 3 914 7 994 إقتناء وسائل نقل000100
251 400 350 282 2 253 70 250 400 250 2 566 3 536 إقتناء تجهيزات للمصالح المركزية والجهوية000300
6 54 60 60 أرشيف الوزارة000400

191 0003 0484519001 6506 1002502 0501 5401 5906 0660411جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
1 035 600 300 221 4 357 19 600 500 550 4 844 6 513 إدخال اإلعالمية بالوزارة000300
100 685 100 685 785 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000400

135 0422213006001 5295505006001195 2985 066057جملــة الفصـل

التكوين06606
3 048 1 100 900 621 8 457 982 250 900 1 550 10 444 14 126 المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقصرالسعيد000112
3 248 2 500 1 400 711 3 620 643 950 1 150 550 8 186 11 479 المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس000261
2 010 1 700 700 394 9 731 2 000 150 300 12 085 14 535 المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف000433
225 85 310 310 إقتناء تجهيزات لتركيز وحدات البحث000500
188 3 182 100 3 270 3 370 المعاهد الرياضية000600
43 78 121 121 المعهد األعلى للرياضة و التربية البدنية بقفصة000771
719 2 121 600 721 المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقفصة000871



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

84 نظـام أمـد

06606
100 100 200 200 تجهيز المعاهد العليا000900
100 100 200 200 تجهيز المعاهد العليا00198ج

681 4009 1005 7263 1551 74625 4001 4003 5002 0162 06235 0660645جملــة الفصـل

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار06607
77 9 412 30 468 46 498 مصاريف اإلعالنات واإلشهار000100

066074984646830412977جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
438 500 400 470 4 777 300 700 5 585 6 585 مراكز إقامة000300
90 9 2 961 3 060 2 222 3 060 المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس000612

738479400500528 6457003007 2228 6452 067359جملــة الفصـل

بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737
97 547 9 000 13 000 27 423 65 083 134 35 000 50 000 50 000 76 919 212 053 تهيئة المالعب000100
3 936 1 000 3 000 2 420 2 210 545 3 600 5 400 3 021 12 566 تنوير المالعب000200
15 583 2 300 3 700 2 805 4 422 2 197 450 5 900 15 500 4 763 28 810 مسابح000300
38 793 5 500 7 000 7 432 40 614 1 946 7 000 24 700 21 000 44 693 99 339 قاعات الرياضة000400
6 928 2 000 2 500 5 442 31 461 4 500 3 450 7 000 33 381 48 331 مركبات رياضية000500
1 235 900 1 100 1 400 7 745 14 1 200 1 500 330 9 336 12 380 مركز تربص الفرق الوطنية بعين دراهم000632
172 384 168 388 556 مركز الطب الرياضي000711

1 086 435 1 062 459 1 521 ملعب ألعاب القوى000811
3 2 897 2 900 2 900 المركب الرياضي بسليانة000934

1 790 1 000 700 17 690 310 600 750 19 520 21 180 صيانة الحي الوطني الرياضي001011
900 900 900 المركب الرياضي بباردو001111

21 980 6 000 7 000 7 915 22 477 200 12 200 14 800 12 900 25 272 65 372 تعشيب المالعب001200
170 1 650 1 820 1 820 الملعب األولمبي بسوسة001351
997 2 140 248 26 78 141 143 74 331 141 247 المدينة األولمبية برادس001513
1 1 199 1 200 1 200 المركب الرياضي بالقيروان001641

1 068 1 000 1 500 7 931 1 3 100 8 398 11 499 الحي الرياضي والشبابي بتونس001711
700 700 700 المركب الرياضي بالقصرين001842
400 400 400 المركب الرياضي بتطاوين001983



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

85 نظـام أمـد

06737
318 300 1 822 18 600 1 822 2 440 المركز الجهوي أللعاب القوى بسيدي بوزيد002043

300 300 300 تهيئة القاعة الرياضية بقرمبالية002621
17 463 480 480 مراكز تكوين العبين كرة القدم الشبان  002700
41 159 200 200 مالعب كرة المضرب والمسبح األولمبي- دراسات 002800
97 1 600 1 697 1 697 بناء مقر المركز الوطني للطب الرياضي003011

50 1 140 1 190 1 190 المركب الوطني لكرة اليد بالمهدية003153
400 400 400 المركب الرياضي بصفاقس003261
140 140 140 تهيئة مراكز القوارب الشراعية003300

698 650 700 1 757 150 500 50 3 105 3 805 المركز الوطني لكرة القدم ببرج السدرية003513
150 150 150 القاعة الرياضية بالميدة003721
757 757 757 المركب الرياضي بقبلي003973
690 690 690 مركز تكوين العبي كرة القدم الشبان بباجة004031

150 150 380 300 380 680 مركز تكوين العبي كرة القدم الشبان بالكاف004133
20 200 100 275 2 208 8 500 2 295 2 803 المركز الجهوي أللعاب القوى بالقيروان004241

115 115 115 مركز تكوين العبي كرة القدم الشبان بقفصة004371
150 1 970 150 1 970 2 120 المركز الجهوي أللعاب القوى بقفصة004471

20 2 214 2 234 2 234 تهيئة أرضية المدينة األولمبية برادس004613
5 300 1 500 4 000 3 772 6 878 7 200 7 200 7 050 21 450 تهيئة وصيانة الفضاءات بالمدارس اإلبتدائية004700

30 470 500 500 مركز تكوين الشبان بالمهدية004853
328 11 2 281 2 620 2 620 تهيئة المسبح األولمبي بالحي الوطني الرياضي005011

2 147 2 147 2 147 المركب الرياضي بمنوبة005114
100 100 100 المركب الجهوي للطب الرياضي بنابل005221

4 1 171 1 175 1 175 تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة005300
244 880 244 880 1 124 المساهمة في بناء المركب الرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي005461
17 5 884 5 901 5 901 2004تنظيم كأس إفريقيا لألمم في كرة القدم سنة 005600

400 400 400 مركز تكوين العبي كرة القدم الشبان بالمرسى005711
115 115 115 المركز الجهوي للطب الرياضي بالمنستير005852

2 700 1 000 3 500 3 640 10 018 4 800 6 000 10 058 20 858 الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء005900
881 500 190 1 955 1 1 500 2 025 3 526 إحداث  مضمار إصطناعي بقابس006081
416 30 829 31 245 30 000 31 245 بناء قاعة الرياضات الجماعية بالمدينة األولمبية برادس006113
806 806 806 مركز تكوين الشبان لكرة القدم بقابس006281



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

86 نظـام أمـد

06737
200 200 200 مركز تكوين الشبان لكرة القدم بقابس006381

1 207 100 888 1 301 894 2 195 القاعة المغطاة لأللعاب الفردية بقلعة األندلس006412
200 68 2 487 200 2 555 2 755 المركب الرياضي ببرج الوزير006512
1 392 393 393 المركز اإلقليمي للطب الرياضي بصفاقس006661

210 210 210 المركز الجهوي للطب الرياضي بالقيروان006741
150 150 150 المركز الجهوي للطب الرياضي بقفصة006871

229 200 150 151 780 250 250 150 860 1 510 صيانة الفضاءات الرياضية الوطنية006900
250 250 250 المركز الوطني لكرة السلة بنابل007021

100 685 100 685 785 مركزتكوين في ألعاب القوى و الرياضات الفردية بقبلي007273
50 250 290 50 540 590 المركز الجهوي للطب الرياضي بالكاف007333

300 300 200 700 1 770 800 150 2 320 3 270 المركز الوطني لكرة الطائرة بقليبية007421
360 360 360 تهيئة الملعب البلدي برأس الجبل007523

70 13 4 161 41 8 4 195 4 244 بناء القاعة الرياضية بالحمامات007621
120 24 1 672 117 1 699 1 816 بناء القاعة الرياضية بعين دراهم007732

433 433 433 المركز اإلقليمي للطب الرياضي بسوسة007851
1 200 1 200 1 200 الخطة الوطنية لتهيئة المسالك الصحية007900

4 260 1 140 2 260 1 142 1 404 برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى008000
1 691 1 691 1 691 تهيئة ملعب كرة القدم بزغوان008122
899 899 899 المركب الرياضي  بقفصة008271
150 150 150 تنوير ملعب قرقنة008361
722 722 722 تهيئة الملعب البلدي بالمتلوي008471
200 200 200 تنوير ملعب سليانة008534

2 539 153 8 2 200 500 2 700 إحداث مركب رياضي بصفاقس008661
2 600 2 600 2 600 تهيئة المركب الرياضي بالقصرين008742

1 253 2 156 3 409 3 409 تهيئة الملعب البلدي بحمام األنف008813
440 200 1 300 1 060 3 000 3 000 توسعة مدارج المركب الرياضي بجندوبة008932

230 230 230 دراسة بناء مسبح بسوسة009000
1 000 1 000 1 000 بعث فضاءات رياضية بالمركبات الجامعية009100
1 100 1 050 50 1 100 دراسة بناء قطب وطني عصري إلعداد و إيواء النخبة الرياضية009200

330 820 1 150 1 150 الخطة الوطنية لتزويد المسابح بالطاقة الشمسية009300
1 000 900 100 1 000 دراسة إحداث مركب رياضي للتربصات بالقصرين009413



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

87 نظـام أمـد

06737
8 050 1 000 2 300 750 5 000 7 100 12 100 إحداث مضامير إصطناعية أللعاب القوى 009500
250 250 200 700 700 إحداث مركز جهوي للطب الرياضي بسيدي بوزيد009743
800 1 500 1 900 4 200 4 200 إقتناء و تركيز سبورات إلكترونية009800

536 400220 00036 17953 44368 291455 30013 50062 426127 041139 331491 558104 06737833جملــة الفصـل

تجهيزات شبابية و رياضية06738
8 338 3 000 2 200 3 17 054 1 647 2 500 2 000 1 500 22 948 30 595 التجهيزات الرياضية000200
265 300 200 36 1 714 300 200 2 015 2 515 تجهيزات الطب الرياضي000400
959 700 400 198 2 663 500 500 3 920 4 920 تجهيز المراكز الرياضية لتكوين الشبان000500
3 147 150 150 تجهيز القوارب الشراعية000600
1 14 15 15 تجهيز وحدة المتابعة العلمية للنخب الرياضية000700

300 77 220 157 377 اقتناء وحدات متنقلة للرياضة المدرسية000800
4 164 2 000 1 700 636 2 500 2 500 2 500 1 000 8 500 تجهيزات رياضية للتربية البدنية000900

030 00014 5006 5929504 86721 0001 3005 7005 2054 07230 0673847جملــة الفصـل

984 942106 599153 375140 00073 00020 448537 05273 87865 00051 900257 112 598 119 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

الرياضة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

88

_221 الباب:

46 46 46 مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 09607
2 222 2 222 2 222 بناء و تهيئة مراكز الشباب 09735
22 445 81 886 22 124 82 207 104 331 بناء و تهيئة الهياكل الرياضية 09737

106 59924 39281 88624 713 82 207 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

الرياضة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

89

_221 الباب:

مصاريف اإلعالنات و اإلشهار 09607

46 46 46 مصاريف اإلعالنات واإلشهار000100
464646جملــة الفصـل 09607

بناء و تهيئة مراكز الشباب 09735

2 222 2 222 2 222 المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس000612
222 2222 2222 2جملــة الفصـل 09735

بناء و تهيئة الهياكل الرياضية 09737

9 754 64 577 9 500 64 831 74 331 المدينة األولمبية برادس001513
12 691 17 309 12 624 17 376 30 000 بناء قاعة الرياضات الجماعية بالمدينة األولمبية برادس006113

445 88622 12481 20722 33182 104جملــة الفصـل 09737
106 59924 39281 88624 713 82 207 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

الرياضة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

90

_221 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

 اإلستثمارات في ميدان الثقافة و الشباب و07805
الطفولة

1 000 1 000 1 000

000 0001 0001 1الحي الوطني الرياضي بالمنزه

000 0001 0001 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

الرياضة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

91

_221 الباب:

 اإلستثمارات في ميدان الثقافة و الشباب و07805
الطفولة

1 000 1 000 1 000

000 0001 0001 1الحي الوطني الرياضي بالمنزه

000 0001 0001 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

الرياضة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

92

_221 الباب:

اإلستثمارات في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة07805
000 1الحي الوطني الرياضي بالمنزه 1 000 1 000

005200440 440 440 الحي الرياضي بالمنزه
005300560 560 560 المدينة الرياضية برادس

000 0001 078051جملــة الفصـل 1 000
000 0001 0001 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

الرياضة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

93

_221 الباب:

331اإلستثمارات في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة07805 1 000 1 000 730 4 337 331 1 000 1 000 730 4 337 7 398

331الحي الوطني الرياضي بالمنزه 1 000 1 000 730 4 337 331 1 000 1 000 730 4 337 7 398
7 3987301 0001 0003314 3377301 0001 000331 4 337 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

الرياضة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014
م.خ.ق.مالبيان

94

_221 الباب:

اإلستثمارات في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة07805
331الحي الوطني الرياضي بالمنزه 1 000 1 000 730 4 337 331 1 000 1 000 730 4 337 7 398

إدخال اإلعالمية بالحي الوطني الرياضي 000111676767
إقتناء وسائل نقل الحي الوطني الرياضي 0002112222091320913

 حفر وبناء بئر وخزان مياه بملعب ألعاب القوى الحي الوطني
الرياضي

000311505050

 تهيئة السبورة  اآلمعة بملعب كرة القدم بالمنزه الحي الوطني
الرياضي

000411808080

بالحي.ر.قاعات’ الفرعي. م. األلمبي و.م’ تسييج’ تعهد وصيانة  
الرياضي للشباب

000511909090

تهيئة وحدة صحية بحي الشباب الحي الوطني الرياضي 000611202020
تعويض أجهزة االسلكية الداخلية الحي الوطني الرياضي 000711202020

تركيب محول كهربائي بملعب العاب القوى الحي الوطني الرياضي 000811111111
إقتناء كراسي للمنصات الشرفية بالملعب األولمبي 0009117629472947

تعشيب ملعب كرة القدم 001011100100100
تركيز وحدة تسخين مياه بالطاقة الشمسية بالملعب الوطني للرقبي 00111125187187

إقتناء آلة حفر 00121144422422
2001تجهيز المالعب لتنظيم األلعاب المتوسطية  001311257104153104153

أشغال تهيئة بالحي الوطني الرياضي 00141159258485848
اقتناء تجهيزات 00150021621512151

دراسات 001600191919
تركيز شبكة ري آلي 001700100100100

صيانة تجهيزات و منشآت الحي الرياضي 001800266266266



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

95 نظـام أمـد

07805

تزويد الحي الرياضي بالغاز الطبيعي 001900215215215
حماية المدخل الشرفي للملعب األولمبي برادس 002013707070
تعهد و صيانة األرضية المعشبة لملعب الرقبي 002111120120120

أشغال تهيئة و صيانة بمنشآت المدينة الرياضية  برادس 002213183183183
تعهد و صيانة السبورات االلكترونية   للملعب األولمبي برادس 002300151515

تغيير سخانات المياه بالحي الوطني الرياضي 002411505050
إقتناء جرار كبير 002511454545

إقتناء آلة لقص العشب من النوع الكبير 002611252525
تركيز عدادات كهربائية بمالعب الحي الوطني والمسبح األولمبي 002711353535

إقتناء خزائن ومقاعد لحجرات المالبس بالحي 002811404040
تعويض المقاعد بملعب ألعاب القوى 002911454545

تصليح وصيانة مدارج الملعب والمسبح األولمبيين 003011404040
إصالح اإلنارة الليلية الخاصة بالطائرات 003111140140140
أشغال حماية ملعب الحي الوطني برادس 003211250250250

 تعويض مضخمات محطة الضخ والخزانة الكهربائية بالحي الوطني
الرياضي

003300353535

الحي- تهيئة وإصالح األرضية المعشبة بالملعب األولمبي بالمنزه   
الوطني الرياضي

003400404040

الحي- تعويض كاشفات إنارة الميدان بالملعب األولمبي بالمنزه   
الوطني الرياضي

003500140140140

الحي الوطني الرياضي-أشغال دهن للمدينة الرياضية برادس 003600185185185
 إصالح وتنظيف الغطاء الباستيكي لملعب كرة القدم بالمدينة

الحي الوطني الرياضي-الرياضيةبرادس
003700505050

 تغيير الفواصل العازلة بمدارج ملعب كرة القدم بالمدينة الرياضية
برادس

003800505050

 تعويض مضخاط قنوات المياه الساخنة و تجهيزات تحلية المياه
ببيوت التسخين بالحي

003900404040

تهيئة و إصالح أرضية مالعب التنس بالحي 004000303030
أشغال دهن للقاعة الرياضية بالمنزه 004100707070



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

96 نظـام أمـد

07805

تركيز تجهيزات مراقبة بالملعب األولمبي بالمنزه 004200100100100
 تغيير الكوابل الرابطة بين الخزانين الرئيسي و الفرعي المخصص

إلضاءة الملعب األولمبي بالمنزه
004300505050

إصالح السبورة اإللكترونية بقصر الرياضة بالمنزه 004400202020
إصالح التجهيزات الصوتية بالملعب األولمبي بالمنزه 004500151515

تعويض قنوات المياه و تجهيزات التسخين بمسبح  وملعب رادس 004600303030
 تغيير الفواصل العازلة بمدارج و سقف ملعبي كرة القدم و ألعاب

القوى برادس
004700404040

تركيز سياج حديدي بالمدخل الشرفي لملعب كرة القدم 004800150150150
أشغال دهن بملعب ألعاب القوى 004900252525

إصالح طاوالت الصحافة بملعب كرة القدم و المسبح برادس 005000202020
 صيانة كواشف الاإلنارة بملعب كرة القدم و قاعة الرياضة و

المسبح برادس
005100505050

الحي الرياضي بالمنزه 0052001 534600494440600494440
المدينة الرياضية برادس 0053001 196130506560130506560

000331 0001 3377301 0003314 0001 3377301 3984 7جملــة الفصـل 07805

7 3987301 0001 0003314 3377301 0001 000331 4 337 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

97

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الریاضة

اريانة 121 0002502501002502501 100

100 0002502502502501 1التكوين06606 100
المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقصرالسعيد 00011 100 250 250 100 250 250 1 000

نابل 21800800300800800300

800800800800300بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737 300
المركز الوطني لكرة الطائرة بقليبية 0074300 800 800 300 800 800

جندوبة 324001 2001 2005001 2001 200900

200900 2001 2001 2001 4001بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737 500
مركز تربص الفرق الوطنية بعين دراهم 0006900 1 200 1 200 500 1 200 1 200 400

الكاف 331 1502 0502 0507502 0502 0501 900

700 0001 0002 0002 0002 0002 1التكوين06606 700
المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف 00041 700 2 000 2 000 700 2 000 2 000 1 000

15050505050200بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737 50
مركز تكوين العبي كرة القدم الشبان بالكاف 0041150 150



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

98

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الریاضة

المركز الجهوي للطب الرياضي بالكاف 007350 50 50 50 50 50

سليانة 34350350200350350200

350350350350200بناءات إدارية06603 200
بناء مقر المندوبية الجهوية بسليانة 0011200 350 350 200 350 350

القيروان 41200200

200200بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737
المركز الجهوي أللعاب القوى بالقيروان 0042200 200

سيدي بوزيد 43350600600300600600650

100100بناءات إدارية06603
بناء مقر المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد 0021100 100

250600600600600550بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737 300
المركز الجهوي أللعاب القوى بسيدي بوزيد 0020300 600 600 300 600 600

إحداث مركز جهوي للطب الرياضي بسيدي بوزيد 0097250 250

المهدية 53707070707070



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

99

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الریاضة

7070707070بناءات إدارية06603 70
بناء مقر المندوبية الجهوية بالمهدية 00370ج 70 70 70 70 70

صفاقس 612 0009509505009509502 500

500 0009509509509502 2التكوين06606 500
المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس 00022 500 950 950 500 950 950 2 000

قبلي 73100100100100100100

100100100100100بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737 100
مركزتكوين في ألعاب القوى و الرياضات الفردية بقبلي 0072100 100 100 100 100 100

قابس 81600600

100100بناءات إدارية06603
بناء مقر المندوبية الجهوية بقابس 0015100 100

500500بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737
إحداث  مضمار إصطناعي بقابس 0060500 500

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 9819 40060 43060 43012 53060 43060 43031 930



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

100

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الریاضة

730730730730430بناءات إدارية06603 430
إعتمادات الدراسات 0001400 700 700 400 700 700

تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية 000330 30 30 30 30 30
400300300300300500بناء و تهيئة مراكز الشباب06735 100

مراكز إقامة 0003500 300 300 100 300 300 400
000 40031 40059 40059 40059 00059 19بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737 12 000

تهيئة المالعب 00019 000 35 000 35 000 5 000 35 000 35 000 4 000
تنوير المالعب 00021 000 1 000

مسابح 00032 300 450 450 300 450 450 2 000
قاعات الرياضة 00045 500 7 000 7 000 2 500 7 000 7 000 3 000
مركبات رياضية 00052 000 4 500 4 500 1 000 4 500 4 500 1 000
تعشيب المالعب 00126 000 12 200 12 200 3 000 12 200 12 200 3 000

تهيئة وصيانة الفضاءات بالمدارس اإلبتدائية 00471 500 1 500
الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء 00591 000 1 000
صيانة الفضاءات الرياضية الوطنية 0069200 250 250 200 250 250



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

101

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الریاضة

إحداث مضامير إصطناعية أللعاب القوى  00951 000 1 000
إقتناء و تركيز سبورات إلكترونية 00981 500 1 500

450 80040 80066 35066 80015 80066 10066 25الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

102

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الریاضة

اريانة 122502501 1002502501 100

100 1002502501 2502501التكوين06606

المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقصرالسعيد 00011 100 250 250 1 100 250 250

نابل 21800800300800800300

800800300800800300بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737

المركز الوطني لكرة الطائرة بقليبية 0074300 800 800 300 800 800

جندوبة 321 2001 2009001 2001 200900

200900 2001 2009001 2001 1بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737

مركز تربص الفرق الوطنية بعين دراهم 0006900 1 200 1 200 900 1 200 1 200

الكاف 332 0502 0501 9002 0502 0501 900

700 0001 0002 7002 0001 0002 2التكوين06606

المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف 00041 700 2 000 2 000 1 700 2 000 2 000
50502005050200بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

103

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الریاضة

مركز تكوين العبي كرة القدم الشبان بالكاف 0041150 150
المركز الجهوي للطب الرياضي بالكاف 007350 50 50 50 50 50

سليانة 34350350200350350200

350350200350350200بناءات إدارية06603

بناء مقر المندوبية الجهوية بسليانة 0011200 350 350 200 350 350

القيروان 41200200

200200بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737

المركز الجهوي أللعاب القوى بالقيروان 0042200 200

سيدي بوزيد 43600600650600600650

100100بناءات إدارية06603

بناء مقر المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد 0021100 100
600600550600600550بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737

المركز الجهوي أللعاب القوى بسيدي بوزيد 0020300 600 600 300 600 600



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

104

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الریاضة

إحداث مركز جهوي للطب الرياضي بسيدي بوزيد 0097250 250

المهدية 53707070707070

707070707070بناءات إدارية06603

بناء مقر المندوبية الجهوية بالمهدية 00370ج 70 70 70 70 70

صفاقس 619509502 5009509502 500

500 5009509502 9509502التكوين06606

المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس 00022 500 950 950 2 500 950 950

قبلي 73100100100100100100

100100100100100100بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737

مركزتكوين في ألعاب القوى و الرياضات الفردية بقبلي 0072100 100 100 100 100 100

قابس 81600600

100100بناءات إدارية06603

بناء مقر المندوبية الجهوية بقابس 0015100 100



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

105

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الریاضة

500500بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737

إحداث  مضمار إصطناعي بقابس 0060500 500

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 9860 43060 43031 93060 43060 43031 930

730730430730730430بناءات إدارية06603

إعتمادات الدراسات 0001400 700 700 400 700 700

تهيئات بالمصالح المركزية و الجهوية 000330 30 30 30 30 30
300300500300300500بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

مراكز إقامة 0003500 300 300 500 300 300
000 40031 40059 00059 40031 40059 59بناء و تهيئة الهياكل الرياضية06737

تهيئة المالعب 00019 000 35 000 35 000 9 000 35 000 35 000

تنوير المالعب 00021 000 1 000
مسابح 00032 300 450 450 2 300 450 450

قاعات الرياضة 00045 500 7 000 7 000 5 500 7 000 7 000



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

106

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الریاضة

مركبات رياضية 00052 000 4 500 4 500 2 000 4 500 4 500

تعشيب المالعب 00126 000 12 200 12 200 6 000 12 200 12 200

تهيئة وصيانة الفضاءات بالمدارس اإلبتدائية 00471 500 1 500
الخطة الوطنية لتهيئة مالعب األحياء 00591 000 1 000
صيانة الفضاءات الرياضية الوطنية 0069200 250 250 200 250 250

إحداث مضامير إصطناعية أللعاب القوى  00951 000 1 000
إقتناء و تركيز سبورات إلكترونية 00981 500 1 500

450 80040 80066 45066 80040 80066 66الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

107

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الریاضة

جدول إجمالي حسب الواليات

اريانة 121 0002502501002502501 100

نابل 21800800300800800300

جندوبة 324001 2001 2005001 2001 200900

الكاف 331 1502 0502 0507502 0502 0501 900

سليانة 34350350200350350200

القيروان 41200200

سيدي بوزيد 43350600600300600600650

المهدية 53707070707070

صفاقس 612 0009509505009509502 500

قبلي 73100100100100100100

قابس 81600600

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 9819 40060 43060 43012 53060 43060 43031 930



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
1 الجزء :  الباب :22

108

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الریاضة

جدول إجمالي حسب الواليات

450 80040 80066 35066 80015 80066 10066 25الجمـــلة : 
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  الباب الثاني والعشرون

  والریاضة  بوزارة الشبا
  الریاضة  – 1

  التكوین 06.606 الفصل 2 – نالعنوا
  تقدیم المشاریع و البرامج المتواصلة  2014نفقات التنمیة لسنة 

 
بیان المشاریع 

و البرامج 
  حسب الفصول

المحتوى 
  المادي

  اإلنجازات المادیة
31/12/2012  

  اإلنجازات المنتظرة
31/12/2013  

  اإلنجازات المتوقعة إلى غایة
  المالحظات  31/12/2014

    نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي

المعھد األعلى 
للریاضة و 

التربیة البدنیة 
  بقصر السعید

      

مواصلة تھیئة 
مبیت الفتیات 

ھیئة الفضاءات تو
الریاضیة مالعب 
اإلختصاص و 
المسبح و قاعة 

قاعة الجمباز  
الریاضات 

ة و یالدفاع
الشروع في 

الدراسات الفنیة 
إلعادة إنجاز 

المضمار 
 االصطناعي

  أللعاب القوى 
  

 
 
 
 
  
  
 

  إنطالق األشغال
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  80% 

تحسین البنیة 
األساسیة على 

مستوى فضاءات 
التدریس 

والفضاءات 
  الریاضیة واإلقامة 
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على المعھد األ
للریاضة و 

التربیة البدنیة 
  بصفاقس

      

مواصلة بناء 
المسبح وتھیئة 
مركز اإلقامة  
ودراسة بناء 

مدرجین صغیرین 
للتدریس ودراسة 
الشبكات المختلفة 

وربط المعھد 
بشبكة الغاز 
  الطبیعي

  

  
إتمام الدراسات 

  الفنیة 
  
  

اإلعالن عن طلب 
و  العروض

  األشغال  انطالق
  

 
  
  

50%  
  
  

  

األعلى المعھد 
للریاضة و 

التربیة البدنیة 
  بالكاف

الدراسات الفنیة       
  لبناء قاعة للجمباز

الدراسات إتمام 
  الفنیة

  

اإلعالن عن 
طلبات العروض 

  األشغال  انطالقو 

  
100 %    
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  الباب الثاني والعشرون

  والریاضة  بوزارة الشبا
  الریاضة  – 1

  ناء و تھیئة الھیاكل الریاضیة ب  06737الفصل  2 – نالعنوا
  تقدیم المشاریع و البرامج المتواصلة  2014نفقات التنمیة لسنة 

 
   

بیان المشاریع     
و البرامج 
  حسب الفصول

المحتوى 
  المادي

  اإلنجازات المادیة
31/12/2012  

  اإلنجازات المنتظرة
31/12/2013  

  اإلنجازات المتوقعة إلى غایة
  المالحظات  31/12/2014

  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي

        تھیئة المالعب

 برنامج سنوي 
  وصیانة    تھیئةل

 و إحداثو توسیع 
المالعب 

الریاضیة بمختلف 
والیات 
   الجمھوریة

 
 
 

50% 
 

 

  
  
  

  إتمام البرنامج 

 
 
 

100 %  

مشاریع مشتركة 
      ت مع البلدیا

 و المجالس
لتعزیز  الجھویة 

البنیة األساسیة 
الریاضیة          

وتحسین ظروف 
إجراء التمارین    

  و المباریات 

    القاعات الریاضیة
  
  

  
  

برنامج سنوي 
إلحداث قاعات 
التمارین وقاعات 
  األلعاب الفردیة
و صیانة و تھیئة 
  القاعات الموجودة

  % 100  إتمام األشغال   % 50
تعزیز المنشآت 
الریاضیة خاصة 

  بالمناطق الداخلیة  
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المركبات 
        الریاضیة 

 مواصلة تھیئة  -
و تأھیل المركبات 

بباجة  الریاضیة 
والقصرین 

 المھدیة و مدنین و
والشروع في 

الدراسات الفنیة 
لتأھیل المركبین 

الریاضیین بالكاف 
   و سیدي بوزید

  
  
  
  

50%  

إستكمال ھذا 
  البرنامج 

 
 
 

70 %  

مشاریع مشتركة 
مع البلدیات       

و المجالس 
الجھویة  لتعزیز 
البنیة األساسیة 

الریاضیة          
وتحسین ظروف 

إجراء التمارین    
و المباریات       

و اإلستجابة 
المرحلیة لكراس 
شروط الجامعة 
التونسیة لكرة 

  القدم 

تھیئة األرضیات         تعشیب المالعب
  و تركیز العشب 

  
   إتمام األشغال  % 70

100 %   

  
  

ظروف تحسین 
التمارین و 
المسابقات 
   الریاضیة 

        تنویر المالعب

تركیز إنارة 
 للمبریات الرسمیة

بالمركبین 
الریاضیین  بقابس 

    و جرجیس 

اإلعالن عن طلب  الدراسات للفنیة
     % 100  العروض
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تركیز سبورات 
        إلكترونیة 

إقتناء و تركیز 
إلكترونیة   سبورات

بالمركبات التي 
تنشط بھا الفرق 
المنتمیة للرابطة 

  األولى لكرة القدم  

  إتمام الدراسات 

اإلعالن عن 
طلبات العروض 

و إلنطالق 
  األشغال 

 
مالعب زویتن         
و بنزرت و باجة      
و صفاقس و قابس      

  و قفصة و جرجیس

        المسابح 

إتمام الدراسات 
الفنیة إلحداث 
مسابح ریاضیة 

مغطاة بجندوبة    
وسلیانة وسیدي 

بوزید والقصرین 
  و توزر  

  

إعداد المناظرات 
المعماریة و إتمام 
الدراسات الفنیة 

  التنفیذیة  

70 %   

اإلرتقاء بعدد  
المسابح الریاضیة 

مع إستھداف 
  المناطق الداخلیة

مضامیر ال
صطناعیة اإل

  أللعاب القوى 
      

ودراسة  إحداث 
مضامیر  8إحداث 

أللعاب  اصطناعیة
     القوى

دعم ریاضة ألعاب      
  القوى 

كب الریاضي رالم
          بعین دراھم 

بناء قاعة لتقویة 
العضالت و قاعة 
لأللعاب الفردیة 

وتھیئة قاعة 
الریاضات 
الجماعیة 

والشروع في 
الدراسات الفنیة 
لتھیئة المطبخ و 

  المطعم 

 

إتمام أشغال 
القاعات الفردیة  

عالن عن و اإل
طلب العروض 

لتھیئة قاعة 
  الریاضة الجماعیة 

إتمام الدراسات 
الفنیة  لتھیئة 

 المطبخ 

تحسین وتدعیم 
  خدمات المؤسسة
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الخطة الوطنیة  
        مالعب األحیاء ل

  
تھیئة مالعب 

لكرة  ریاضیة 
  القدم و الطائرة 
  و الید و السلة 

80%   100 % 
  

دعم الریاضة 
  للجمیع 

ات تھیئة الفضاء
الریاضیة 
بالمدارس 
  اإلبتدائیة

      
تھیئة فضاءات 

ریاضیة بالمدارس 
  اإلبتدائیة

80%   100 % 

  
تعمیم تدریس 
  التربیة البدنیة

مادة  باعتبارھا 
أساسیة في 

  المنظومة التربویة 
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  والعشرونلثاني االباب 
  والریاضة  بوزارة الشبا

  الریاضة  – 1
  التكوین 06.606 الفصل 2 – نالعنوا  

  تقدیم المشاریع و البرامج الجدیدة  2014نفقات التنمیة لسنة 
  

بیان 
  المالحظات  2014اإلنجازات المنتظرة لسنة   التكلفة بحساب األلف دینار  المحتوى المادي  المشاریع

  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  الجملة  على م ق خ م  معلى م ع 

المعھد األعلى 
      للریاضة 
والتربیة 

البدنیة بقصر 
 السعید

  
  

الریاضیة          تھیئة الفضاءات 
   

 دراسة بناء مدرجین للتدریس 
 

تعزیز البنیة  % 50  250  250
  األساسیة الریاضیة

       و البیداغوجیة 
روف و توفیر الظ 

 المالئمة للتدریس
بالمعاھد العلیا 

للریاضة و التربیة 
 البدنیة 

 

المعھد األعلى 
      للریاضة 
والتربیة 
البدنیة 
  بصفاقس

    950   بناء مدرجین للتدریس 
   %50  األشغال انطالق  950  

المعھد األعلى 
للریاضة       

والتربیة 
  البدنیة بالكاف

  بناء قاعة الجمباز 
  2.000    2.000  

اإلعالن عن طلب 
 انطالقالعروض و 
  األشغال

   50 %   

تجھیز المعاھد 
     % 100       200    200 معدات و ریاضیة تجھیزات و    العلیا 
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  والعشرونلثاني الباب ا
  والریاضة  بوزارة الشبا

  الریاضة  – 1
  بناء و تھیئة الھیاكل الریاضیة  06.737الفصل  2 – نالعنوا

  تقدیم المشاریع و البرامج الجدیدة 2014لسنة  نفقات التنمیة
  

بیان 
  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  الجملة  على م ق خ م  على م ع م  المالحظات  2014اإلنجازات المنتظرة لسنة   التكلفة بحساب األلف دینار  المحتوى المادي  المشاریع

  تھیئة المالعب

  تھیئة األرضیات
جرات بناء أو توسیع أو ترمیم ح -

  المالبس
  بناء األسیجة الداخلیة أو الخارجیة -

  بناء مدارج للمتفرجین -
  

35.000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

35.000  
   ملعب  98تھیئة  -

و إحداث و دراسة 
   ملعب  4إحداث 

60 %  

برنامج مشترك مع 
البلدیات و المجالس 

الجھویة یتعلق 
بإحداث        

وتوسیع وصیانة       
ب وإتمام إنجاز مالع

ریاضیة مختلفة بكافة 
والیات الجمھوریة 
بھدف نشر ممارسة 
الریاضة على أوسع 
نطاق و تمكین العدید 

من المالعب من 
الحصول على 

شھادات الصلوحیة 
إلجراء التمارین 

والمباریات 
  الریاضیة الرسمیة

مع إعطاء األولویة 
بالنسبة لإلحداثات 

الجدیدة للمناطق التي 
تقل بھا مؤشرات 

في ھذا  التنمیة
   الصنف من المنشآت 
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القاعات 
  الریاضیة

صیانة القاعات الریاضیة  و تھیئة -
األسقف      صالح األرضیات و إ

  و مراجعة الشبكات الكھربائیة 
  

       قاعة  22تھیئة   7.000    7.000
    % 50   قاعتینو إحداث 

المركبات 
  الریاضیة

  
تھیئة و تأھیل المركبات الریاضیة 

المرحلیة  الستجابةافي نطاق 
لمقتضیات كراس شروط الجامعة 
التونسیة لكرة القدم خاصة بالنسبة 
للفرق الریاضیة المنتمیة للرابطة 

  .المحترفة لكرة القدم  
  

4.500    4.500  

 09تھیئة و تأھیل 
مركبات ریاضیة 

بتونس و بنزرت و 
المنستیر و سوسة 

و جربة و  وقابس
   وتوزر مدنین

تعزیز البنیة   %50
  األساسیة الریاضیة
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تعشیب 
  المالعب

ملعب لكرة  33ما یناھز  تعشیب -
تھیئة األرضیات   12.200    12.200  القدم 

 % 60  وتركیز العشب 

تطویر ریاضة كرة 
 االستجابةالقدم و 

لمقتضیات كراس 
شروط الجامعة 

التونسیة لكرة القدم 
مع اإلرتقاء 

ؤشرات ھذه بم
المالعب بالوالیات 
التي تقل بھا نسبة 

التغطیة بھذا الصنف 
من المنشآت عن 
  المعدل الوطني  

المركب 
بعین الریاضي 

   دراھم 
تھیئة جناح اإلدارة و   1.200    1.200      تأھیل المركب الریاضي  

 %60  الشبكة الكھربائیة 
شبكة  وتطویر  دعم

مراكز التربصات  
   ة الوطنیالریاضیة 

المركب 
الریاضي ببرج 

  السدریة 
  % 100    150    150  تجدید تجھیزات التسخین المركزي 

شبكة  وتطویر  دعم
مراكز التربصات  

الوطنیة    الریاضیة 
تھیئة المركز 

الجھویة 
أللعاب القوى 
بسیدي بوزید 

  وقبلي 

  700    700  
أشغال ھندسة مدنیة 
و إعادة تعشیب و 

    بناء مستودع
50 %    
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  والعشرونلثاني الباب ا
  والریاضة  بوزارة الشبا

  الریاضة  – 1
  التجھیزات الریاضیة   06738الفصل   2 – نالعنوا

  تقدیم المشاریع و البرامج الجدیدة 2014نفقات التنمیة لسنة 
  

بیان 
  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  الجملة  على م ق خ م  على م ع م  اتالمالحظ  2014اإلنجازات المنتظرة لسنة   التكلفة بحساب األلف دینار  المحتوى المادي  المشاریع

التجھیزات 
  الریاضیة

 
إقتناء تجھیزات ریاضیة  -

  للتربیة البدنیةوتجھیزات 
  

5.000    5.000  

معدات و تجھیزات 
ریاضیة وتجھیزات 
خصوصیة لمراكز 
النھوض بالریاضة 
ولتدریس التربیة 

   البدنیة 

100 % 

 إقتناء تجھیزات
ریاضیة مختلفة 

لفائدة النخب و الفرق 
الوطنیة و الجمعیات 
الریاضیة  وللتربیة 
البدنیة و الریاضة 
  المدرسیة و الجامعیة

  
 
 

 





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



34,566% -20,2 -5,050 19,950 25,000 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% -20,2 -5,050 19,950 25,000 34,566 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 4,8 2,986 64,866 61,880 50,698 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2012

( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2013 86,880          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 84,816 لسنة  2014
لوزارة الشباب و الرياضة  جزء الشباب  
تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

الشباب
وزارة الشباب و الرياضة
الباب الثاني و العشرون

120 نظـام أمـد

* على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%2,064-85,26486,88084,816 الجملـــــة -2,4



نظـام أمـد

وزارة الشباب و الرياضة

تقديرات 

000 866 64الجزء األول

بيان األجزاء 

19 950 000

2014 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

121

الشباب

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب الثاني و العشرون

84 816 000 الجملـــــة
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 I - نفقات التصرف
 

% التطــور تقدیرات ق م المعطیـــات
2014 2013

I - التذكیـر باعتمادات العنوان األول (بحساب 1000 دینار )

6,9  3 489  54 302  50 813  - التأجیر العمومي 

-4,5 -  338  7 172  7 510  - نفقات وسائل المصالح

-4,6 -  165  3 392  3 557  - نفقات التدخل العمومي

4,8  2 986  64 866  61 880 الجملـــــة :

 - نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسســـات
15,0   424  3 260  2 836 العمومیة

5,3  3 410  68 126  64 716 المجمــوع العــــام :
II - الوسائل البشریة المتوفرة

389 3135 2746 ـ األعوان القارون

2 140 138  - األعوان اإلداریون

2 21 19  - األعوان الفنیون

204 2305 2101  - اإلطار التربوي

181 669 488  - العملة 
-(153) (89) (242)    - اإلنتدابات : ق م + إستثنائي

-(1) -(31) -(30)    - اإلحاالت على التقاعد

105 625 520 ـ األعوان غیر القارین
105 273 168  - المتعاقدون

0 352 352  - عملة حضائر واتفاقیات عمل لبعض الوقت

494 3760 3266 الجملـــة  :

2 - الـشـبـاب

المؤشرات واألھداف الكمیة و النوعیة التي یجسمھا 

مشروع میزانیة سنــة 2014

الباب الثاني والعشرون

وزارة الشباب والریاضة
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% التطــور تقدیرات ق م المعطیـــات

2014 2013

III - ھیاكل التدخل

32 25  - المؤسسات العمومیة اإلداریــــــة

24 24  - المندوبیــات الجھویـة للشبـاب والریـاضـة

7 7  - مؤسسات عمومیة للشباب

1 1  - مؤسســــات البحث

694 694  - الھیاكل المختصـــة

349 349  - دور الشبــــاب

64 64  - دور الشبــاب المتنقلـــة

30 30  - وحدات تنشیط األحیاء ذات الكثافة السكانیة

233 233  - النـوادي الریفیـــة الـقـارة

18 18  - حافالت األنترنات واإلعالمیة

IV - أبرز خاصیات مؤشرات نشاط الوزارة : (بحساب 1000 د)
 - تنظیم تظاھرات ریاضیة وإعداد المنتخبات الوطنیة

-9,1 -843 8 455 9 298  - منح تاجیر وتسییر وتدخل لفائدة مؤسسات الشباب

-100,0 -372 372  - منح للبرامج الوطنیة للنھوض بأنشطة الشباب

-36 -360 650 1 010  - برامج وأنشطــة لفائدة الشبـــــاب

-13 -80 520 600  - مساھمة الدولة في مصاریف نقل الشباب

200 200  - تبادل وفود شبابیة

300 300  - األنشطة الشبابیة الصیفیة

200 200  - المساعدات العمومیة لفائدة الجمعیات
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II -   الشبــاب ( نفقات التنمیة (  

  بيـان
  المشاريع 

  المحتوى
  المادي 

اإلنجازات 
  2013المتوقعة 

اإلنجازات 
  2014المقدرة 

  
 
 

دعم شبكة مؤسسات التنشیط *
  الشبابي

  
  
  
  

   
  

تھیئة و صیانة و توسیع  دور *
  الشباب

  
  
  
  
  

  تأھیل مؤسسات سیاحة الشباب*
  
  
  
  
  
  

تجھیزات بیداغوجیة و إقتناء *
لدعم برامج   اجتماعیةتربویة 
  التنشیط 

  
  
  
  

تجھیز مؤسسات الشباب *
    لالتصالالحدیثة  بالتكنولوجیات

  
  
  

بناء و مواصلة بناء  
  دور شباب 

  
  
  
   

  
  

ة األساسیة و یتھیئة البن
بناء  قاعات كبري 

ألنشطة الشبابیة وتھیئة ل
الفضاءات الریاضیة 

        اصطناعیةرضیات أب
  
  

صیانة و توسیع مراكز 
       االصطیافالتخییم و 

و مراكز اإلقامة بھدف 
ھا و تطویر ءداأسین حت

  خدماتھا 
  
  

تجھیزات ألعاب              
و تجھیزات ریاضیة 

ومعدات الطبخ و 
اإلقامة لمركز اإلقامة و 

  مراكز التخییم 
  
  
إعالمیة  تجھیزات

وشاشات تفاعلیة 
   بورادیو واب للشبا

  
  
  

التشخیص               
 و الدراسات 

 
  
  
  
  
  
- 

 
 
  
  
  
  
الدراسات      انطالق

  واألشغال
  
  
  
  
  

  إعداد الصفقات
  
  
  
  
  
  

 إعداد الصفقات

 
 
 

طلبات العروض      
  األشغال انطالقو 

  
  
  
  
  
  
100 % 

 
 
 
  
  
  
80 %  

  
  
  
  
  
  
100 %  

  
  
  
  
  
  
100 % 
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 العنــوان األول

  نفقــات التصـرف
  

  

  : الـيـمـتقدیـم إج
  

  : كما يلي )شبـابال جزء( : الشباب والرياضةضبطت نفقات التصرف لوزارة 

  

  م د  64,866  2014االعتمادات المقترحة لسنـة  -

  م د  61,880   2013 سنـةالمحينـة لعتمادات اإل -

  م د  2,986  أي بزيادة قدرها  

  
  

  :على النحو التالي  2014االعتمادات المقترحة لسنة   وتوزع

                                                               

  ارـبحساب المليون دين                                                                  

  

 
 البيــان

  جازاتإن

2012  

  )م د(

 ق م

2013  

  )م د(

 تقديرات

2014  

 )م د(

  الفارق

  

 )م د(

  

  نسبة

 التطور

% 
          

  

  6,9  3,489  54,302  50,813 41,261  التأجير العمومي   -

  

  - 4,5  -  0,338  7,172  7,510  6,613  وسائل المصالح  -

  

  - 4,6  -  0,165  3,392  3,557  2,824  التدخل العمومي  -

          

 8,4 682,9 668,64 880,61  98,650 :الجملـة
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والمؤسسات التابعة لهـا  )  شبابال( بين مصالح وزارة الشباب والرياضة  اداتاإلعتموتوزع هذه 

  :كما يلي 

  

  

  م د  56,411          وزارةــال  -

  م د  8,455          ؤسساتـالم -

      

  م د  64,866  :ة ـالجمل          
  

 

ـ  32)  شـباب ال(ات التابعة لوزارة الشباب والرياضة ـويبلغ عدد المؤسس ـ ـمؤسس ة ـة موزع

 :كاآلتي 

    31            المؤسسات العمومية اإلدارية - 

      1    )   المرصد الوطني للشباب( مؤسسات البحث  - 

  

    32  : الجملـة                        

  

 -I  نفقـــات التأجیر العمومي : 
  

ة ـم د سن 50,813م د مقابـل  54,302بـ  2014ددت نفقات التأجيـر العمومي لسنة ح

  %.  6,9د تمثل نسبة  م 3,489أي بزيادة قدرها  2013
  

 :  اإلجراءات التاليـة 2014تخص الزيادة المقترحة لسنـة و
  

  دم    1,214  )ق م ( 2013ة ـتعديل كلفة انتدابات سن -

  دم    1,699  ) استثنائيةإنتدابات  ( 2013ة ـتعديل كلفة انتدابات سن -

  دم      0,460  2014ة ــــسن ـــاتانتداب -

  دم      0,372  2014التدرج لسنة وبرنامج الترقيات  -

  دم    - 0,383  2014لسنـة حاالت على التقاعد اإل -

  دم      0,127  تعديالت أخرى  -
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  :كما يلـي عونا  89البالغـة و 2014لسنة اإلنتدابات الجديدة برنامج توزع يو
  

    42            ةـخطط تربوي -

    40            عملـةالخطط  -

  7            خطط إدارية -

      

      89  :  الجملـــة                                     

  

  

 2014 بعنوان) عونا  31( واإلحاالت على التقاعد ) خطة  89( الجديدة وباعتبار االنتدابات  

سنة عونا إلى موفى  3135) الشباب ( ينتظر أن يبلغ عدد أعوان وزارة الشباب والرياضة 

  :موزعين حسب األسالك والهياكل كما يلي  2014

29  

  2348            :اإلطارات * 

  118                 :أعوان المساندة * 

  669              :أعوان التنفيذ * 

    
  

   3135  :الجملـــة                       

        

    

  

  

-II نفقات وسائل المصالح :  
  

) الشـباب (رياضــة  سـبة لـوزارة الشـباب وال   تم ضبط نفقات وسائل المصالح  بالن

بنقص أي  2013م د سنة  7,510مقابل  2014م د سنة  7,172والمؤسسات التابعة لها بـ  

  %.  4,5م د تمثل نسبــة  0,338  قدره
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  :يلي  ات كماـوزارة والمؤسسـالوتوزع هذه النفقات بين 

  

  م د  1,377    )شباب ال (مصالح وزارة الشباب والرياضة  -
  

  م د   5,795        اإلداريـة العموميـة المؤسسات -

  

  

 

  :أساسا بين ) اب ــالشب( المتعلقة بمصالح وزارة الشباب والرياضة ات ـنفقالوزع وتُ

  

  أد  26            ودـالوق -  

  أد  20          التعهد والصيانة -  

  أد  34        استهالك الماء والكهرباء -  

  أد  60        والتنقل مصاريف النقل -  

  أد  332    ل المنظومات مصاريف اإلعالمية واستغال -  

  أد  513            االتصاالت  -  

  أد  138          نفقات التكوين -  

  أد  34      مصاريف االستقباالت والمهمات -  

  أد  155        بوكاالت اإلعالم اشتراكات -  

    

  

  

 -IIIنفقات التدخــل العمومي :   
  

 ) الشباب(اضة لفائدة وزارة الشباب والري  2014لسنة تبلغ جملة نفقات التدخل المقترحة 

     مثـل يم د  0,165قـدره   نقصأي ب 2013ة ــم د في سن 3,557م د مقابــل   3,392

  %. 4,6نسبة  
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لتغطية تدخالت الدولـة أساسـا فـي     2014ة ـة لسنـستخصص اإلعتمادات المقترحو

  : ادين التاليـةـالمي

  

  م د  1,460    ةـاب والرياضـة للشبـات الجهويـمنح لفائدة المندوبي -

   ابــوالمرصد الوطني للشب

 م د   0,650        برامج وأنشطة شبابية وطنية وجهوية ومحلية -

  م د   0,520         مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب -

  م د   0,300            األنشطة الشبابية الصيفية -

  م د   0,200              تبادل وفود شبابية -

  م د     0,200        يةالشباب المساعدات العمومية للجمعيات -

  
  

م د يمول عـن   0,700وعالوة على هذه النفقات يدرج ضمن نفقـات التدخل إعتماد يبلغ 

ـ طريق الموارد الذاتية للصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشبـاب يرصد  دعم األنشـطة  ل

مـا   2014سـنة  ) الشباب(الشبابية، وبذلك تبلغ جملـة نفقات التدخل لوزارة الشباب والرياضة 

  .م د 4,092قدره 
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  العنــــــوان الثـــــــاني
  

  نفقــــات التنمیــة
  

    

في نطاق  2014مشروع میزانیة التنمیة لوزارة الشباب والریاضة لسنة  ینــدرج  

الشباب المشاریع والبرامج المتأكدة التي تعتبر ذات أولویة بالنسبة لقطاع مواصلة 

النشاط الشبابي وبین مقتضیات التنمیة   متطلباتمقاربة موضوعیة تالئم بین  باعتماد

  : نذكر  الشبابیةالمتوازنة ومن أھم اإلجراءات المتعلقة بالبنیة األساسیة 
 

مواصلة برنامج إعادة ھیكلة قطاع الشباب من خالل إحداث مراجعات جوھریة  - 

لمنظومة التنشیط الشبابي ووضع اإلطار التشریعي والقانوني المنظم لمؤسسات 

  . )دور الشباب والمركبات الشبابیة(الشباب 

تعمیم دور الشباب على كافة المعتمدیات مع مواصلة برنامج تھیئة وتأھیل المنشآت  -

الشبابیة في مستوى البنیة األساسیة والفضاءات الخارجیة من مالعب ریاضیة 

 .والتربویة  اإلجتماعیةوقاعات تنشیط وفي مستوى التجھیزات 

مراكز اإلقامة ومراكز التخییم (لمراكز سیاحة الشباب  مواصلة التحویل التدریجي -

إلى مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة بھدف اإلرتقاء بأدائھا  )واإلصطیاف

وتحسین خدماتھا  وتطویر  وإضفاء المرونة والنجاعة على أسالیب تسیرھا وإدارتھا

  .   بنیتھا األساسیة  ووسائل عملھا وتجھیزاتھا 

 تأھیل وتطویر شبكة المركبات الشبابیة ودراسة بعث مركب شبابي جدید  بمنوبة  - 

حواسیب من  لالتصالتجھیز مؤسسات الشباب بالتكنولوجیات الحدیثة  - 

    .وتجھیزات إعالمیة وأنترنات وشاشات تفاعلیة ورادیوات للواب 

لفائدة  2014ولتجسیم ھذه البرامج والمشاریع سیتم رصد اعتمادات دفع بعنوان   

   .ملیون دینار 19,950تقدر بـ ) الشباب(وزارة الشباب والریاضة 
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   2014تقدیـرات سنة 

     لفائدة وزارة الشباب و الریاضة  2014تبلغ جملة إعتمادات الدفع المقترحة لسنة   

  : م د وذلك حسب التوزیع التالي  19,950) الشباب ( 

  بیــــــان األقســام
  إنجازات
2012  

  م. ق 
2013  
  

  تقدیرات
2014  
  

  الفارق
2013 - 

2014  

  - 5,050  19,950  25,000  34,566  اإلستثمارات المباشرة

  - 5,050  19,950  25,000  34,566  الجلـــــة

  

  : ویستوجب ھذا المستوى من الدفوعات ترسیم اإلعتمادات التالیة  
  إعتمادات البرامج 

 م د 29,000اإلستثمارات المباشرة            -

  إعتمادات التعھد

 م د 29,000اإلستثمارات المباشرة            -

  : ویقترح رصد اإلعتمادات التالیة بالنسبة لالستثمارات المباشرة كما یلي   

إعتمادات على الموارد العامة   قانون البرامج  بیـــان المشــاریــع
  للمیزانیة 

  الدفع  التعھد
 مشاریع بصدد اإلنجاز -

  مشاریع جدیدة   -

 -  

29,000  

 -  

29,000  

10,000   

9,950  

 19,950  29,000  29,000  الجملة 

  

  .معطیات حول تقدم إنجاز مشاریع وبرامج الشباب 185إلى  180وتتضمن الصفحات من   



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

22  الباب:
وزارة الشباب و الرياضة

الشباب-
2014نفقات التصرف لسنة

2
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2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 571 49تأجير األعوان القارين

000 531 3تأجير األعوان غير القارين

000 200 1منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 302 54 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 377 1نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

5 795 000

000 172 7 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 30التدخالت في الميدان االجتماعي

000 870 1التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة

000 32المساهمات في المنظمات العالمية

000 460 1منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 392 3 القسم الثالث  :   جملة

000 866 64الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:22
وزارة الشباب و الرياضة

الشباب-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2013

133

49 571 000 000 871 0002 700 46تأجير األعوان القارين01101

3 531 000 000 086 0001 445 2تأجير األعوان غير القارين01102

1 200 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

1 668 000-468 000

000 302 54 القسم األول  :   جملة 50 813 0003 489 000

1 377 000 000 18-000 395 1نفقات تسيير المصالح العمومية02201

5 795 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

6 115 000-320 000

000 172 7 القسم الثاني  :   جملة 7 510 000-338 000

30 000 000 30التدخالت في الميدان االجتماعي03302

1 870 000 000 112-000 982 1التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة03305

32 000 000 0002 30المساهمات في المنظمات العالمية03307

1 460 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

1 515 000-55 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:22
وزارة الشباب و الرياضة

الشباب-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2013
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000 392 3 القسم الثالث  :   جملة 3 557 000-165 000

000 866 64الجملة  العامة 61 880 0002 986 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 
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000 571 49تأجير األعوان القارين:01101الفصل 46 700 0002 871 000

000 838 18األجر  األساسي  والتدرج 17 803 0001 035 000

000 721 20المنح  الخصوصية  القارة 19 378 0001 343 000

000 000132 719 1المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 1 587 000

000 000319 721 2منحة  التصرف  والتنفيذ 2 402 000

000 10-000 45منحة  التكاليف  الخاصة 55 000

000 6-000 21منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 27 000

000 12-منحة  الهندسة 12 000

000 5-000 11منحة  المشاريع 16 000

000 000935 108 16منحة  التكاليف  البيداغوجية 15 173 000

000 2-000 83منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 85 000

000 2-منحة  اإلجراءات 2 000

000 1-المنحة  التعويضية 1 000

000 5-000 1المنحة  التعويضية  التكميلية 6 000

000 12منحة علم النفس 12 000

000 422المنح  المرتبطة  بالوظيفة 463 000-41 000

000 00039 271المنحة  الوظيفية 232 000

000 100-منحة  المسؤولية 100 000

000 6المنحة  الكيلومترية 6 000

000 0009 105منحة  السكن 96 000

000 00011 40المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 29 000

000 952 1منحـة اإلنتـاج 1 871 00081 000

000 000104 226 1منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 1 122 000

000 23-000 726منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 749 000

000 37منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 37 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

136نظـام أمـد

000 25منحة  الساعات  اإلضافية 25 000

000 12منحة  العمل  الليلي 12 000

000 195المنح    العائلية 195 000

000 153المنحة  العائلية 153 000

000 42منحة  األجر  الوحيد 42 000

000 406 7المساهمات  المحمولة  على  المشغل 6 953 000453 000

000 531 3تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 2 445 0001 086 000

000 215 3األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 2 100 0001 115 000

000 115 0001 215 3التأجير  المباشر  لألعوان 2 100 000

000 316المساهمات  المحمولة  على  المشغل 345 000-29 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:01124الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

1 200 000 1 668 000-468 000

000 10مؤسسات  البحث 75 000-65 000

000 65-000 10المرصد الوطني للشباب 75 000

000 190 1مؤسسات الشباب والطفولة 1 593 000-403 000

000 74-000 18و الرياضة و التربية البدنية بتونس للشباب الجهوية المندوبية 92 000

000 83عروس و الرياضة و التربية البدنية ببن للشباب الجهوية المندوبية 83 000

و الرياضة و التربية البدنية بأريانة للشباب الجهوية المندوبية  10 000-22 000 32 000

000 64-000 19و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت للشباب الجهوية المندوبية 83 000

و الرياضة و التربية البدنية بنابل للشباب الجهوية المندوبية  77 000 77 000

000 20-000 10و الرياضة و التربية البدنية بباجة للشباب الجهوية المندوبية 30 000

000 7-000 145و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة للشباب الجهوية المندوبية 152 000

000 35و الرياضة و التربية البدنية بزغوان للشباب الجهوية المندوبية 35 000

000 00018 43و الرياضة و التربية البدنية بسليانة للشباب الجهوية المندوبية 25 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

137نظـام أمـد

000 31-000 32و الرياضة و التربية البدنية بالكاف للشباب الجهوية المندوبية 63 000

000 0009 62و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين للشباب الجهوية المندوبية 53 000

000 35-000 25و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان للشباب الجهوية المندوبية 60 000

000 27-000 32و الرياضة و التربية البدنية بسوسة للشباب الجهوية المندوبية 59 000

000 33-000 85و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير للشباب الجهوية المندوبية 118 000

000 39-000 50و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية للشباب الجهوية المندوبية 89 000

000 73-000 20و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس للشباب الجهوية المندوبية 93 000

000 77و الرياضة و التربية البدنية بقابس للشباب الجهوية المندوبية 77 000

000 00060 120بوزيد و الرياضة و التربية البدنية بسيدي للشباب الجهوية المندوبية 60 000

000 47-000 15و الرياضة و التربية البدنية بقفصة للشباب الجهوية المندوبية 62 000

000 28-000 20و الرياضة و التربية البدنية بتوزر للشباب الجهوية المندوبية 48 000

000 0009 86و الرياضة و التربية البدنية بقبلي للشباب الجهوية المندوبية 77 000

000 32و الرياضة و التربية البدنية بمدنين للشباب الجهوية المندوبية 32 000

000 14-000 33و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين للشباب الجهوية المندوبية 47 000

000 27-000 19و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة للشباب الجهوية المندوبية 46 000

000 0006 6المركب الشبابي بالمرسى

000 0006 6المركب الشبابي المغاربي برادس

000 0006 6المركب الشبابي بنابل

000 0006 6المركب الشبابي بالحمامات

000 0006 6المركب الشبابي بسوسة

000 0006 6المركب الشبابي بسهلول

000 0006 6مركز اإلستقبال و سياحة الشباب بأغير

54 302 000 000 489 0003 813 50جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

138

000 18-000 377 1نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 1 395 000

000 21-األكرية واألداءات البلدية 21 000

000 0001 4إستهالك الماء 3 000

000 0003 30إستهالك الكهرباء والغاز 27 000

000 48-000 513اإلتصاالت 561 000

000 3-000 12االتصاالت الهاتفية 15 000

000 45-000 500تراسل المعطيات 545 000

000 1نفقات أخرى 1 000

000 3-000 1إقتناء األثاث 4 000

000 3-000 1تأثيث اإلدارة 4 000

000 0004 26الوقود 22 000

000 0004 12شراء الوقود لوسائل النقل 8 000

000 14حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 14 000

000 2نفقات البريد 2 000

000 1المراسالت اإلدارية 1 000

000 1نفقات أخرى 1 000

000 2إقتناء المعدات 2 000

000 2معدات التصرف اإلداري 2 000

000 11مصاريف التأمين 11 000

000 10تأمين وسائل النقل 10 000

000 1تأمين األشخاص 1 000

000 5-000 20التعهد والصيانة 25 000

000 5-000 5اإلعتناء بالبنايات 10 000

000 9تعهد وصيانة وسائل النقل 9 000

000 6تعهد وصيانة المعدات و األثاث 6 000

000 6-000 1مصاريف التنظيف 7 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

139نظـام أمـد

000 6-000 1النفقات المباشرة للتنظيف 7 000

000 0001 16لوازم المكاتب 15 000

000 3-000 2المطبوعات 5 000

000 3-000 2مطبوعات األخرى 5 000

000 4التوثيق 4 000

000 4الوثائق المكتوبة 4 000

000 8الصحف والمجالت 8 000

000 25-000 155إشتراكات بوكاالت اإلعالم 180 000

000 2تعليق ونشر اإلعالنات 2 000

000 2نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 2 000

000 00045 284مصاريف  اإلعالمية 239 000

000 00050 62شراء اللوازم والمعدات 12 000

000 2شراء منظومات 2 000

000 5-000 220نفقات الصيانة 225 000

500 00015 48نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 32 500

" 000 8أدب"نفقات استغالل منظومة  8 000

" 000 00015 39إنصاف"نفقات استغالل منظومة  24 000

" 000500 1رشاد"نفقات استغالل منظومة  500

000 0001 14مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 13 000

000 7مصاريف اإلستقباالت 7 000

000 0001 7مصاريف اإلقامة 6 000

000 20مصاريف المهمات 20 000

000 3إكساء األعوان 3 000

000 3إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 3 000

000 00010 41إرجاع مصاريف التنقل 31 000

000 0005 15المنحة اليومية للتنقل 10 000

000 0005 25المنحة الكيلومترية للتنقل 20 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

140نظـام أمـد

000 1إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1 000

000 19مصاريف نقل األشخاص 19 000

000 1إشتراكات النقل 1 000

000 18مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18 000

000 00012 138تكوين ورسكلة األعوان 126 000

000 00010 75ملتقيات للتكوين 65 000

000 10تربصات تكوين 10 000

000 0002 3التكوين المستمر 1 000

000 50التكوين في اإلعالمية 50 000

000 2نفقات طبية لفائدة األعوان 2 000

000 1نفقات التداوي 1 000

000 1شراء األدوية والمواد الصيدلية 1 000

000 4تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 4 000

500اللجان الطبية 500

500500 1مصاريف النزاعات والتعويضات 1 000

000500 1أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 500

500دفع الخطايا والتعويضات 500

000 3معاليم الجوالن و العبور 3 000

000 2معاليم الجوالن 2 000

000 1معاليم العبور 1 000

000 1خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 1 000

000 1نقل األثاث والمعدات 1 000

000 1نفقات التصرف األخرى 1 000

000 1نفقات مختلفة 1 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:02224الفصل
 المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

5 795 000-320 000 6 115 000

000 38-000 234مؤسسات البحث 272 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

141نظـام أمـد

000 38-000 234المرصد الوطني للشباب 272 000

000 282-000 561 5مؤسسات الشباب والطفولة 5 843 000

000 16-000 250و الرياضة و التربية البدنية بتونس للشباب الجهوية المندوبية 266 000

000 15-000 230عروس و الرياضة و التربية البدنية ببن للشباب الجهوية المندوبية 245 000

و الرياضة و التربية البدنية بأريانة للشباب الجهوية المندوبية  106 000-7 000 113 000

000 14-000 232و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت للشباب الجهوية المندوبية 246 000

و الرياضة و التربية البدنية بنابل للشباب الجهوية المندوبية  255 000-15 000 270 000

000 12-000 196و الرياضة و التربية البدنية بباجة للشباب الجهوية المندوبية 208 000

000 14-000 235و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة للشباب الجهوية المندوبية 249 000

000 11-000 170و الرياضة و التربية البدنية بزغوان للشباب الجهوية المندوبية 181 000

000 12-000 190و الرياضة و التربية البدنية بسليانة للشباب الجهوية المندوبية 202 000

000 14-000 223و الرياضة و التربية البدنية بالكاف للشباب الجهوية المندوبية 237 000

000 13-000 211و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين للشباب الجهوية المندوبية 224 000

000 12-000 206و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان للشباب الجهوية المندوبية 218 000

000 15-000 249و الرياضة و التربية البدنية بسوسة للشباب الجهوية المندوبية 264 000

000 19-000 317و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير للشباب الجهوية المندوبية 336 000

000 19-000 315و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية للشباب الجهوية المندوبية 334 000

000 20-000 333و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس للشباب الجهوية المندوبية 353 000

000 17-000 275و الرياضة و التربية البدنية بقابس للشباب الجهوية المندوبية 292 000

000 15-000 247بوزيد و الرياضة و التربية البدنية بسيدي للشباب الجهوية المندوبية 262 000

000 12-000 199و الرياضة و التربية البدنية بقفصة للشباب الجهوية المندوبية 211 000

000 10-000 164و الرياضة و التربية البدنية بتوزر للشباب الجهوية المندوبية 174 000

000 14-000 233و الرياضة و التربية البدنية بقبلي للشباب الجهوية المندوبية 247 000

000 19-000 306و الرياضة و التربية البدنية بمدنين للشباب الجهوية المندوبية 325 000

000 11-000 179و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين للشباب الجهوية المندوبية 190 000

000 11-000 185و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة للشباب الجهوية المندوبية 196 000

000 0007 7المركب الشبابي بالمرسى



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

142نظـام أمـد

000 0007 7المركب الشبابي المغاربي برادس

000 0007 7المركب الشبابي بنابل

000 0007 7المركب الشبابي بالحمامات

000 0007 7المركب الشبابي بسوسة

000 00013 13المركب الشبابي بسهلول

000 0007 7مركز اإلستقبال و سياحة الشباب بأغير

7 172 000-338 000 000 510 7جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

143

000 30التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 30 000

000 30منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 30 000
000 00030 30وداديات األعوان

000 870 1التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة:03305الفصل 1 982 000-112 000

000 372-منح للبرامج الوطنية للنهوض بأنشطة الشباب والطفولة 372 000

000 000260 870 1تدخالت لفائدة الشباب 1 610 000
000 360-برامج و أنشطة لفائدة الشباب 1 010 000650 000

000 80-مساهمة الدولة في مصاريف نقل الشباب 600 000520 000

000 200تبادل وفود شبابية 200 000

000 300األنشطة الشبابية الصيفية 300 000

000 200المساعدات العمومية لفائدة الجمعيات 200 000

000 32المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 30 0002 000

000 0002 32منظمات ذات صبغة خصوصية 30 000
000 0001 1الحركة اإلفريقية للشباب

000 2ندوة وزراء الشباب و الرياضة للدول الناطقة بالفرنسية 6 0008 000

000 00013 13الوكالة المغاربية لسياحة الشباب

000 00010 10صندوق إدماج الشباب

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:03324الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

1 460 000 1 515 000-55 000

000 19-000 160مؤسسات البحث 179 000
000 19-المرصد الوطني للشباب 179 000160 000

000 36-000 300 1مؤسسات الشباب والطفولة 1 336 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

144نظـام أمـد

000 4-و الرياضة و التربية البدنية بتونس للشباب الجهوية المندوبية 69 00065 000

000 3-عروس و الرياضة و التربية البدنية ببن للشباب الجهوية المندوبية 47 00044 000

و الرياضة و التربية البدنية بأريانة للشباب الجهوية المندوبية  -2 000 27 00025 000

000 2-و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت للشباب الجهوية المندوبية 32 00030 000

و الرياضة و التربية البدنية بنابل للشباب الجهوية المندوبية  -4 000 79 00075 000

000 3-و الرياضة و التربية البدنية بباجة للشباب الجهوية المندوبية 45 00042 000

000 2-و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة للشباب الجهوية المندوبية 35 00033 000

000 3-و الرياضة و التربية البدنية بزغوان للشباب الجهوية المندوبية 59 00056 000

000 2-و الرياضة و التربية البدنية بسليانة للشباب الجهوية المندوبية 24 00022 000

000 4-و الرياضة و التربية البدنية بالكاف للشباب الجهوية المندوبية 72 00068 000

000 4-و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين للشباب الجهوية المندوبية 67 00063 000

000 3-و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان للشباب الجهوية المندوبية 47 00044 000

000 5-و الرياضة و التربية البدنية بسوسة للشباب الجهوية المندوبية 100 00095 000

000 3-و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير للشباب الجهوية المندوبية 56 00053 000

000 2-و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية للشباب الجهوية المندوبية 23 00021 000

000 5-و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس للشباب الجهوية المندوبية 100 00095 000

000 7-و الرياضة و التربية البدنية بقابس للشباب الجهوية المندوبية 130 000123 000

000 2-بوزيد و الرياضة و التربية البدنية بسيدي للشباب الجهوية المندوبية 40 00038 000

000 3-و الرياضة و التربية البدنية بقفصة للشباب الجهوية المندوبية 53 00050 000

000 3-و الرياضة و التربية البدنية بتوزر للشباب الجهوية المندوبية 41 00038 000

000 3-و الرياضة و التربية البدنية بقبلي للشباب الجهوية المندوبية 53 00050 000

000 4-و الرياضة و التربية البدنية بمدنين للشباب الجهوية المندوبية 73 00069 000

000 2-و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين للشباب الجهوية المندوبية 36 00034 000

000 2-و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة للشباب الجهوية المندوبية 28 00026 000

000 5المركب الشبابي بالمرسى 5 000

000 5المركب الشبابي المغاربي برادس 5 000

000 5المركب الشبابي بنابل 5 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

145نظـام أمـد

000 5المركب الشبابي بالحمامات 5 000

000 5المركب الشبابي بسوسة 5 000

000 11المركب الشبابي بسهلول 11 000

000 5مركز اإلستقبال و سياحة الشباب بأغير 5 000

3 392 000 000 165-000 557 3جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

146

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

22 الباب:
الشباب

000 260 0003 455 0008 000534 460 0001 615 0002 795 0005 000111 200 1المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 0005 000404 000160 0005 000234 10مؤسسات  البحث

000 255 0003 051 0008 000534 300 0001 610 0002 561 0005 000111 190 1مؤسسات الشباب والطفولة

000 260 0003 455 0008 000534 460 0001 615 0002 795 0005 000111 200 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

147

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

22 الباب:
الشباب

000 5مؤسسات  البحث 404 000 160 000 5 000 234 000 10 000

000 255 3مؤسسات الشباب والطفولة 8 051 000 534 000 1 300 000 2 610 000 5 561 000 111 000 1 190 000

000 260 0003 455 0008 000534 460 0001 615 0002 795 0005 000111 200 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

148

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الشباب
22  الباب:

000 5مؤسسات  البحث 404 000 160 000 5 000 234 000 10 000

000 0005 000404 000160 0005 000234 10المرصد الوطني للشباب

000 255 3مؤسسات الشباب والطفولة 8 051 000 534 000 1 300 000 2 610 000 5 561 000 111 000 1 190 000

000 00031 000333 00065 00031 000250 18و الرياضة و التربية البدنية بتونس للشباب الجهوية المندوبية
و الرياضة و التربية البدنية للشباب الجهوية المندوبية  

عروس ببن
83 000230 00062 00044 000357 00062 000

و الرياضة و التربية البدنية بأريانة للشباب الجهوية المندوبية  10 000106 00010 00025 000141 00010 000
000 000256 000281 00016 00030 000240 000232 19و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت للشباب الجهوية المندوبية
و الرياضة و التربية البدنية بنابل للشباب الجهوية المندوبية  77 000255 000200 00075 00080 000407 000280 000
000 00020 000248 00042 00020 000196 10و الرياضة و التربية البدنية بباجة للشباب الجهوية المندوبية
000 000164 000413 00024 00033 000140 000235 145و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة للشباب الجهوية المندوبية
000 00062 000261 00016 00056 00046 000170 35و الرياضة و التربية البدنية بزغوان للشباب الجهوية المندوبية
000 00060 000255 00020 00022 00040 000190 43و الرياضة و التربية البدنية بسليانة للشباب الجهوية المندوبية
000 00030 000323 00068 00030 000223 32و الرياضة و التربية البدنية بالكاف للشباب الجهوية المندوبية
000 00090 000336 0008 00063 00082 000211 62و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين للشباب الجهوية المندوبية



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

149

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الشباب
22  الباب:

000 00085 000275 00022 00044 00063 000206 25و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان للشباب الجهوية المندوبية
000 00033 000376 00095 00033 000249 32و الرياضة و التربية البدنية بسوسة للشباب الجهوية المندوبية
000 00060 000455 00024 00053 00036 000317 85و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير للشباب الجهوية المندوبية
000 0008 000386 0008 00021 000315 50و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية للشباب الجهوية المندوبية
000 000177 000448 00027 00095 000150 000333 20و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس للشباب الجهوية المندوبية
000 00020 000475 000123 00020 000275 77و الرياضة و التربية البدنية بقابس للشباب الجهوية المندوبية
و الرياضة و التربية البدنية للشباب الجهوية المندوبية  
بوزيد بسيدي

120 000247 00050 00038 00042 000405 00092 000

000 00056 000264 0002 00050 00054 000199 15و الرياضة و التربية البدنية بقفصة للشباب الجهوية المندوبية
000 00055 000222 00038 00055 000164 20و الرياضة و التربية البدنية بتوزر للشباب الجهوية المندوبية
000 00047 000369 00050 00032 000233 00015 86و الرياضة و التربية البدنية بقبلي للشباب الجهوية المندوبية
000 000255 000407 000164 00069 00091 000306 32و الرياضة و التربية البدنية بمدنين للشباب الجهوية المندوبية
000 00020 000246 00034 00020 000179 33و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين للشباب الجهوية المندوبية
000 00015 000230 0002 00026 00013 000185 19و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة للشباب الجهوية المندوبية

000 000260 00018 00018 0005 000207 0007 00035 6المركب الشبابي بالمرسى
000 000117 00018 0005 0005 000112 0007 6المركب الشبابي المغاربي برادس



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

150

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

الشباب
22  الباب:

000 000180 00018 00013 0005 000156 0007 00011 6المركب الشبابي بنابل
000 000120 00018 0004 0005 000111 0007 0005 6المركب الشبابي بالحمامات

000 000180 00018 00020 0005 000145 0007 00015 6المركب الشبابي بسوسة
000 000180 00030 00016 00011 000152 00013 00012 6المركب الشبابي بسهلول

000 000230 00018 0003 0005 000209 0007 00018 6مركز اإلستقبال و سياحة الشباب بأغير

000 260 0003 455 0008 000534 460 0001 615 0002 795 0005 000111 200 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

151

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
الشباب

22 الباب:

000 000409 000409 0005 404مؤسسات  البحث

000 000409 000409 0005 404المرصد الوطني للشباب

000 306 00011 306 00011 255 0003 051 8مؤسسات الشباب والطفولة

000 000364 000364 00031 333و الرياضة و التربية البدنية بتونس للشباب الجهوية المندوبية

و الرياضة و التربية البدنية للشباب الجهوية المندوبية  
عروس ببن

357 00062 000419 000419 000

و الرياضة و التربية البدنية بأريانة للشباب الجهوية المندوبية  141 00010 000151 000151 000

000 000537 000537 000256 281و الرياضة و التربية البدنية ببنزرت للشباب الجهوية المندوبية

و الرياضة و التربية البدنية بنابل للشباب الجهوية المندوبية  407 000280 000687 000687 000

000 000268 000268 00020 248و الرياضة و التربية البدنية بباجة للشباب الجهوية المندوبية

000 000577 000577 000164 413و الرياضة و التربية البدنية بجندوبة للشباب الجهوية المندوبية

000 000323 000323 00062 261و الرياضة و التربية البدنية بزغوان للشباب الجهوية المندوبية

000 000315 000315 00060 255و الرياضة و التربية البدنية بسليانة للشباب الجهوية المندوبية

000 000353 000353 00030 323و الرياضة و التربية البدنية بالكاف للشباب الجهوية المندوبية

000 000426 000426 00090 336و الرياضة و التربية البدنية بالقصرين للشباب الجهوية المندوبية

000 000360 000360 00085 275و الرياضة و التربية البدنية بالقيروان للشباب الجهوية المندوبية

000 000409 000409 00033 376و الرياضة و التربية البدنية بسوسة للشباب الجهوية المندوبية

000 000515 000515 00060 455و الرياضة و التربية البدنية بالمنستير للشباب الجهوية المندوبية

000 000394 000394 0008 386و الرياضة و التربية البدنية بالمهدية للشباب الجهوية المندوبية

000 000625 000625 000177 448و الرياضة و التربية البدنية بصفاقس للشباب الجهوية المندوبية



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

152

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2014 توزيع نفقات التصرف لسنة
الشباب

22 الباب:

000 000495 000495 00020 475و الرياضة و التربية البدنية بقابس للشباب الجهوية المندوبية

و الرياضة و التربية البدنية للشباب الجهوية المندوبية  
بوزيد بسيدي

405 00092 000497 000497 000

000 000320 000320 00056 264و الرياضة و التربية البدنية بقفصة للشباب الجهوية المندوبية

000 000277 000277 00055 222و الرياضة و التربية البدنية بتوزر للشباب الجهوية المندوبية

000 000416 000416 00047 369و الرياضة و التربية البدنية بقبلي للشباب الجهوية المندوبية

000 000662 000662 000255 407و الرياضة و التربية البدنية بمدنين للشباب الجهوية المندوبية

000 000266 000266 00020 246و الرياضة و التربية البدنية بتطاوين للشباب الجهوية المندوبية

000 000245 000245 00015 230و الرياضة و التربية البدنية بمنوبة للشباب الجهوية المندوبية

000 000278 000278 000260 18المركب الشبابي بالمرسى

000 000135 000135 000117 18المركب الشبابي المغاربي برادس

000 000198 000198 000180 18المركب الشبابي بنابل

000 000138 000138 000120 18المركب الشبابي بالحمامات

000 000198 000198 000180 18المركب الشبابي بسوسة

000 000210 000210 000180 30المركب الشبابي بسهلول

000 000248 000248 000230 18مركز اإلستقبال و سياحة الشباب بأغير

000 715 00011 715 00011 260 0003 455 8الجملة  العامة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

153

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 96 000 تكلفة الترقــيات : 

8,0واضع برامج 2 تقني مخبراإلعالمية

3,0أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة 22 أستاذ أول شباب و طفولة

3,0أستاذ أول شباب و طفولة 160 أستاذ شباب و طفولة

3,0أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة 40 أستاذ شباب و طفولة
224الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

الشباب 2 22

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

154

دينــار000 460 تكلفة االنتدابات : 

167السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

168,0ملحق إدارة 3,07

4040سلك العملة

3208,020عامل صنف 
4108,010عامل صنف 
5108,010عامل صنف 

- 33942وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 

3393,0أستاذ شباب و طفولة 3,042

48589  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

155

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 383 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

5سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
5متفقّد الدرجة الثانية شباب و طفولة

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1كاتب تصرف

8سلك العملة
1مربي

61عامل صنف 

81عامل صنف 

92عامل صنف 

103عامل صنف 

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

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

1سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
1قيم أول

1سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الثقافة والمرأة
1متفقد أول شباب و طفولة

31الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

156

137السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
6متصرف

4كاتب راقن
22ملحق إدارة

63مستكتب إدارة
4راقن

1عون إستقبال
37كاتب تصرف

669سلك العملة
1133عامل صنف 
23عامل صنف 
3161عامل صنف 
4102عامل صنف 
564عامل صنف 
640عامل صنف 
750عامل صنف 
830عامل صنف 
939عامل صنف 
1047عامل صنف 

17سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
8تقني مخبراإلعالمية

9واضع برامج
1سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

1مكتبي أو موثق
39سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الشباب والرياضة

1متفقد للتربية البدنية و الرياضة
38متفقد شباب و طفولة

293سلك األساتذة األوليين للشباب والطفولة
293أستاذ أول شباب و طفولة

2سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
2أخصائي نفساني

- 813 1وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
1منشط تطبيق

808 1أستاذ شباب و طفولة
3أستاذ تربية بدنية

1أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى تربية بدنية



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

157

1سلك منشطي رياض األطفال
1منشّط رياض األطفال

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

2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2تقني

الشباب و الطقولة-سلك األساتذة فوق الرتبة  -145
1أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية

107أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
37أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة

1سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
1قيم مرشد

13سلك أعوان التفقد اليبداغوجي لوزارة الثقافة والمرأة
1متفقد عام شباب و طفولة
12متفقد أول شباب و طفولة

135 3الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

158

2أسالك مختلفة

2كاتب صحفي 

19السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

12مستكتب إدارة 

7كاتب تصرف 

91سلك العملة

168عامل صنف  

321عامل صنف  

42عامل صنف  

512المتعاقدون

160متعاقد تونسي 

352عقد اسداء خدمات 

- 1وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 

1أستاذ في  الرياضة 

625الجملة



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
الشباب

22  الباب:

( بحساب الدينار )

000 950 00019 000 29اإلستثمارات المباشرة

19 950 000

دينارا000 000 29 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

29 000 000

159

2-
وزارة الشباب و الرياضة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

الشباب
22  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

29 000

10 000

29 0009 950

التعهد

10 000

29 0009 950

29 00029 00019 95029 00019 950

29 00029 00019 95029 00019 950

 II جملة فرعية

2014

160

_ 2
وزارة الشباب و الرياضة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

الشباب

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

161

_222 الباب:

بناءات إدارية 06603500500400

تجهيزات إدارية 06604200

البرامج اإلعالمية 0660510010050

بناء و تهيئة مراكز الشباب 0673524 40024 40014 700

تجهيزات شبابية و رياضية 067404 0004 0004 600

29 00029 00019 950 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

الشباب

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

162

_222 الباب:

بناءات إدارية 06603200

تجهيزات إدارية 06604200

بناء و تهيئة مراكز الشباب 067357 000

تجهيزات شبابية و رياضية 067402 600

10 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

الشباب

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

163

_222 الباب:

بناءات إدارية 06603

200إعتمادات الدراسات 00 0001
200 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

200إقتناء سيارات 00 0001
200 06604جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الشباب 06735

000 1مراكز التخيم واإلصطياف 00 0001

000 1مراكز إقامة 00 0003

000 3نوادي الشباب 00 0012

250إحداث مركب شبابي بقفصة 71 0021

150احداث مركب شبابي بصفاقس 61 0034

200المركز الدولي الستقبال الشباب 00 0035

200إحداث مركب شبابي بالقيروان 41 0036

200تونس- إحداث مركب شبابي بسيدي حسين 11 0038

200إحداث مركب شبابي بسليانة 34 0039

200إحداث مركب شبابي بجندوبة 32 0044

200إحداث مركب شبابي بالمتلوي 71 0046

200دراسة إحداث مركب شبابي  بحي بن سينا بتونس 11 0047

200تحويل دار الشباب بمدنين الى مركب شبابي 82 0051
7 000 06735جملــة الفصـل

تجهيزات شبابية و رياضية 06740

000 2تجهيز للمؤسسات اإلجتماعية و التربوية 00 0001

100إقتناء حافالت لألنشطة و الترفيه الشبابي 00 0006
300تجهيز نوادي الشباب الريفي 00 0010

200إقتناء دور شباب متنقلة 00 0013
2 600 06740جملــة الفصـل

10 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

الشباب

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

164

_222 الباب:

بناءات إدارية 06603500500200

البرامج اإلعالمية 0660510010050

بناء و تهيئة مراكز الشباب 0673524 40024 4007 700

تجهيزات شبابية و رياضية 067404 0004 0002 000

29 00029 0009 950 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

الشباب

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

165

_222 الباب:

بناءات إدارية 06603

إعتمادات الدراسات 000100500500200
500500200 06603جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

إقتناء و تركيز تجهيزات إعالمية 00010010010050
10010050 06605جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الشباب 06735

مراكز التخيم واإلصطياف 0001003 9003 9001 000
مراكز إقامة 0003003 7003 7001 000

نوادي الشباب 00120014 20014 2005 200
احداث مركب شبابي بالكاف 003333450450100

إحداث مركب شبابي بالقصرين 0037422 0002 000300
إحداث مركب شبابي بمنوبة 00114150150100ج

24 40024 4007 700 06735جملــة الفصـل
تجهيزات شبابية و رياضية 06740

تجهيز للمؤسسات اإلجتماعية و التربوية 0001003 0003 0001 500
تجهيز مؤسسات الشباب بالتكنولوجيا الحديثة لإلتصال 0014001 0001 000500

4 0004 0002 000 06740جملــة الفصـل
29 00029 0009 950 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

الشباب22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

166

2_

200دراسات عامة06600 9 191 200

817بناءات إدارية06603 400 300 151 1 457 500 500 500 1 625 3 125

80تجهيزات إدارية06604 200 250 108 343 17 300 200 464 981

147البرامج اإلعالمية06605 50 100 82 251 15 100 100 40 375 630

341مصاريف مختلفة06608 6 939 336 950 1 286

4برنامج الترفيه06719 150 282 7 864 143 8 157 8 300

820 134بناء و تهيئة مراكز الشباب06735 14 700 19 200 31 487 56 806 58 500 24 400 39 700 57 360 77 053 257 013

267 8تجهيزات شبابية و رياضية06738 478 8 243 502 8 745

046 31تجهيزات شبابية و رياضية06740 4 600 5 000 2 450 21 472 15 035 4 000 9 400 8 960 27 173 64 568
344 84867 06050 00029 00082 29889 61034 56625 00019 950175 722 116 490 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

2

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

الشباب_22 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

167

دراسات عامة06600
200 9 191 200 دراسات خاصة بقطاع الترفيه000100

066002001919200جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
812 400 300 135 1 333 500 500 500 1 480 2 980 إعتمادات الدراسات000100
5 16 124 145 145 تهيئات بالمصالح المركزية000200

457151300400817 6255005005001 1251 066033جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
34 200 170 54 201 16 240 150 253 659 إقتناء سيارات000100
46 80 54 142 1 60 50 211 322 تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزية000200

066049814642003001734310825020080جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
147 50 100 82 251 15 100 100 40 375 630 إقتناء و تركيز تجهيزات إعالمية000100

0660563037540100100152518210050147جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
186 186 186 إستبيان  الشباب000100
100 400 100 400 500  المساهمة في نفقات تنظيم المؤتمر الكشفي العالمي و المنتدى العالمي000200

التاسع للشباب
150 150 150 اإلستشارة الشبابية الثالثة000300

50 50 50 نفقات متعلقة باإلحتفال بالذكرى الخمسين لإلستقالل000400
200 200 200 2008المساهمة في برنامج الحوار مع الشباب لسنة 000500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

168 نظـام أمـد

06608
5 6 189 200 200 اإلستشارة الشبابية الرابعة000600

2869503369396341 066081جملــة الفصـل

برنامج الترفيه06719
100 100 100 نشر دليل الترفيه000100
-96 150 282 7 864 43 8 157 8 200 تدخالت في ميدان الترفيه000200

8642821504 1571437 3008 067198جملــة الفصـل

بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
13 756 2 000 2 400 2 321 6 561 5 337 3 900 3 600 5 450 8 751 27 038 مراكز التخيم واإلصطياف000100
10 155 10 145 10 10 155 دور الشباب000200
13 870 2 000 2 900 4 454 7 283 3 950 3 700 5 050 6 951 10 856 30 507 مراكز إقامة000300
3 231 47 3 228 50 3 278 مركز التخيم واإلصطياف ببرج السدرية000413
392 348 44 392 البلفدير- مركز التربصات والرسكلة      000511  -
143 7 135 15 150 دار الشباب والثقافة برادس000813
279 76 279 76 355 تهيئة دار الشباب والثقافة بعين دراهم000932
200 200 200 تهيئة دار الشباب والثقافة بالمرسى001011
400 400 400 مركز إقامة ودار الشباب بزغوان001122

42 621 8 200 12 000 20 930 19 483 32 14 200 30 100 36 309 22 593 103 234 نوادي الشباب001200
1 587 2 274 1 586 2 275 3 861 تهيئة و تجهيز نوادي الشباب001600

5 250 100 176 769 200 200 900 1 300 إحداث مركب شبابي بقفصة002171
30 30 30 المرصد الوطني للشباب002211

170 170 170 إقتناء حافالت لألنشطة  و الترفيه الشبابي002300
620 620 620 مركز الرسكلة و التكوين المستمر بتوزر002472

50 50 50 50 100 مركز التّرفيه و التّثقيف الشّبابي بالسمران002532
100 150 425 250 425 675 مركز الرسكلة و التكوين المستمر بالمنستير002652
62 38 1 620 100 1 620 1 720 المركب الثقافي و الشبابي بسيدي بوزيد002743
649 45 1 476 640 200 1 330 2 170 إحداث مركز إقامة بالشعانبي002842

108 108 108 نادي الشباب الريفي بورغش002932
100 100 100 نادي الشباب الريفي بحمام بورقيبة003032
100 100 100 نادي الشباب ببئر الوصفان003141

25 4 975 5 000 5 000 احداث فضاءات ترفيهية للشباب واألطفال بألحياء003200



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

169 نظـام أمـد

06735
350 100 200 1 200 450 1 400 1 850 احداث مركب شبابي بالكاف003333
20 150 145 1 135 200 1 250 1 450 احداث مركب شبابي بصفاقس003461

7 627 200 600 73 8 500 8 500 المركز الدولي الستقبال الشباب003500
180 200 100 110 1 610 500 1 700 2 200 إحداث مركب شبابي بالقيروان003641

2 091 300 50 609 2 000 400 650 3 050 إحداث مركب شبابي بالقصرين003742
25 200 125 800 350 800 1 150 تونس- إحداث مركب شبابي بسيدي حسين003811

1 454 200 400 850 596 2 000 1 500 3 500 إحداث مركب شبابي بسليانة003934
400 400 400 إحداث دار الشباب بالصخيرة004061
600 600 600 إحداث دار الشباب بالعطاية004161

50 770 820 820 إحداث فضاءات لإلعالم و تحسين واجهات دور الشباب004200
250 800 250 800 1 050 إحداث مركب شبابي بقبلي004373

160 200 200 90 880 400 250 880 1 530 إحداث مركب شبابي بجندوبة004432
7 000 7 000 7 000 إحداث مركب ثقافي ورياضي للشباب بحدائق قرطاج004511
392 200 400 528 580 850 1 250 2 100 إحداث مركب شبابي بالمتلوي004671
795 200 55 1 000 50 1 050 دراسة إحداث مركب شبابي  بحي بن سينا بتونس004711
1 499 500 500 الخطة الوطنية لتهيئة الفضاءات الرياضية بدور الشباب004800

1 970 480 250 1 000 700 1 000 2 700 إحداث مركز شبابي بقابس الجنوبية004981
150 150 150 دراسة إحداث مركب شبابي بالمهدية005053

760 200 290 1 250 1 250 تحويل دار الشباب بمدنين الى مركب شبابي005182
24 000 24 000 24 000 الخطة الوطنية لتطوير دور الشباب005200

150 50 200 200 المركب الشبابي بزغوان005322
100 50 150 150 إحداث مركب شبابي بتونس005411
50 100 150 150 إحداث مركب شبابي بمنوبة00114ج

820 700134 20014 48719 80631 50056 40058 70024 36039 05357 01377 06735257جملــة الفصـل

تجهيزات شبابية و رياضية06738
8 267 478 8 243 502 8 745 000100.

267 2434788 7455028 067388جملــة الفصـل

تجهيزات شبابية و رياضية06740
21 439 3 500 3 500 1 235 10 501 8 975 3 000 7 000 6 800 14 400 40 175 تجهيز للمؤسسات اإلجتماعية و التربوية000100

143 251 4 816 5 210 5 210 الخطة  الوطنية لنوادي الشباب000200



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

170 نظـام أمـد

06740
85 177 75 187 262 إقتناء حافالت لألنشطة و الترفيه الشبابي000300
250 250 250 250 500 إقتناء و تركيز تجهيزات لنوادي الشباب بسيدي بوزيد000400
26 974 17 983 1 000 تجهيز النوادي الريفية بالمدارس اإلبتدائية000500
174 100 500 600 3 985 10 500 360 4 489 5 359 إقتناء حافالت لألنشطة و الترفيه الشبابي000600
17 14 119 3 147 150 تجهيز المرصد الوطني للشباب000700
83 84 83 84 167 إقتناء حافلة لفائدة شباب والية المنستير000800
21 19 20 20 40 إقتناء دار شباب متنقلة لفائدة شباب والية زغوان000900

2 346 300 800 304 1 500 1 500 750 3 750 تجهيز نوادي الشباب الريفي001000
600 600 600 تجهيزات المركب الثقافي و الرياضي  للشباب بحدائق قرطاج001100

195 195 195 نوادي الشباب001200
302 200 200 48 2 400 300 48 750 إقتناء دور شباب متنقلة001300
560 500 350 1 000 410 1 410 تجهيز مؤسسات الشباب بالتكنولوجيا الحديثة لإلتصال001400

5 000 5 000 5 000 الخطة الوطنية لتطوير دور الشباب001500
046 60031 0004 4505 4722 03521 00015 4004 9609 1738 56827 0674064جملــة الفصـل

344 84867 06050 00029 00082 29889 61034 56625 00019 950175 722 116 490 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

171

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الشباب

تونس 11400400

400400بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
تونس- إحداث مركب شبابي بسيدي حسين 0038200 200

دراسة إحداث مركب شبابي  بحي بن سينا بتونس 0047200 200

منوبة 14150150100150150100

150150150150100بناء و تهيئة مراكز الشباب06735 100
إحداث مركب شبابي بمنوبة 001100ج 150 150 100 150 150

جندوبة 32200200

200200بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
إحداث مركب شبابي بجندوبة 0044200 200

الكاف 33450450100450450100

450450450450100بناء و تهيئة مراكز الشباب06735 100
احداث مركب شبابي بالكاف 0033100 450 450 100 450 450

سليانة 34200200



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

172

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الشباب

200200بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
إحداث مركب شبابي بسليانة 0039200 200

القيروان 41200200

200200بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
إحداث مركب شبابي بالقيروان 0036200 200

القصرين 422 0002 0003002 0002 000300

000300 0002 0002 0002 2بناء و تهيئة مراكز الشباب06735 300
إحداث مركب شبابي بالقصرين 0037300 2 000 2 000 300 2 000 2 000

صفاقس 61150150

150150بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
احداث مركب شبابي بصفاقس 0034150 150

قفصة 71450450

450450بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
إحداث مركب شبابي بقفصة 0021250 250



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

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

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

173

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الشباب

إحداث مركب شبابي بالمتلوي 0046200 200

مدنين 82200200

200200بناء و تهيئة مراكز الشباب06735
تحويل دار الشباب بمدنين الى مركب شبابي 0051200 200

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 985 20022 30022 3007 40022 30022 30012 600

200500500500500400بناءات إدارية06603 200
إعتمادات الدراسات 0001400 500 500 200 500 500 200

200 80012 80021 80021 80021 00021 5بناء و تهيئة مراكز الشباب06735 7 200
مراكز التخيم واإلصطياف 00012 000 3 900 3 900 1 000 3 900 3 900 1 000

مراكز إقامة 00032 000 3 700 3 700 1 000 3 700 3 700 1 000
نوادي الشباب 00128 200 14 200 14 200 5 200 14 200 14 200 3 000

900 90014 90024 90024 9007 90024 00024 7الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

174

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الشباب

تونس 11400400

400400بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

تونس- إحداث مركب شبابي بسيدي حسين 0038200 200
دراسة إحداث مركب شبابي  بحي بن سينا بتونس 0047200 200

منوبة 14150150100150150100

150150100150150100بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

إحداث مركب شبابي بمنوبة 001100ج 150 150 100 150 150

جندوبة 32200200

200200بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

إحداث مركب شبابي بجندوبة 0044200 200

الكاف 33450450100450450100

450450100450450100بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

احداث مركب شبابي بالكاف 0033100 450 450 100 450 450



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

175

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الشباب

سليانة 34200200

200200بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

إحداث مركب شبابي بسليانة 0039200 200

القيروان 41200200

200200بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

إحداث مركب شبابي بالقيروان 0036200 200

القصرين 422 0002 0003002 0002 000300

000300 0002 0003002 0002 2بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

إحداث مركب شبابي بالقصرين 0037300 2 000 2 000 300 2 000 2 000

صفاقس 61150150

150150بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

احداث مركب شبابي بصفاقس 0034150 150



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

176

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الشباب

قفصة 71450450

450450بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

إحداث مركب شبابي بقفصة 0021250 250
إحداث مركب شبابي بالمتلوي 0046200 200

مدنين 82200200

200200بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

تحويل دار الشباب بمدنين الى مركب شبابي 0051200 200

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 9822 30022 30012 60022 30022 30012 600

500500400500500400بناءات إدارية06603

إعتمادات الدراسات 0001400 500 500 400 500 500
200 80012 80021 20021 80012 80021 21بناء و تهيئة مراكز الشباب06735

مراكز التخيم واإلصطياف 00012 000 3 900 3 900 2 000 3 900 3 900

مراكز إقامة 00032 000 3 700 3 700 2 000 3 700 3 700



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

177

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

الشباب

نوادي الشباب 00128 200 14 200 14 200 8 200 14 200 14 200

900 90014 90024 90024 90014 90024 24الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :22

178

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الشباب

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 11400400

منوبة 14150150100150150100

جندوبة 32200200

الكاف 33450450100450450100

سليانة 34200200

القيروان 41200200

القصرين 422 0002 0003002 0002 000300

صفاقس 61150150

قفصة 71450450

مدنين 82200200

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 985 20022 30022 3007 40022 30022 30012 600

900 90014 90024 90024 9007 90024 00024 7الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2014
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

222

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

179

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

الشباب

400تونس 11400
150150100منوبة 14150150100
200جندوبة 32200
450450100الكاف 33450450100
200سلیانة 34200

200القیروان 41200
000300 0002 2القصرین 422 0002 000300
150صفاقس 61150
450قفصة 71450
200مدنین 82200

مشاریع و برامج جھویة
غیر موزعة

22 30022 30012 600 9822 30022 30012 600

900 90014 90024 90024 90014 90024 24الجمـــلة : 



180 
 

  الباب الثاني والعشرون
  والریاضة  بوزارة الشبا

  الشباب – 2
  بناء و تھیئة مراكز الشباب   06.735الفصل 2 – نالعنوا

 تقدیم المشاریع و البرامج المتواصلة  2014نفقات التنمیة لسنة 
  

  
بیان المشاریع     

و البرامج 
  حسب الفصول

المحتوى 
  المادي

  اإلنجازات المادیة
31/12/2012  

  نجازات المنتظرةاإل
31/12/2013  

  اإلنجازات المتوقعة إلى غایة
  المالحظات  31/12/2014

  نسبة اإلنجاز   المحتوى المادي   نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي   نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي

إحداث دور 
  الشباب

بناء دور 
      الشباب

نوادي 
 اختصاص
وتنشیط 

ضاءات فو
خارجیة و 
  قاعات كبرى

  

  الدراسات مإتما

طلبات 
العروض       

 انطالقو 
  األشغال

100%   

تھیئة دور 
  الشباب

تھیئة و تأھیل 
وتوسیع دور 
  الشباب

    

تھیئة البنیة 
األساسیة        

و الفضاءات 
  الریاضیة

  الدراسات إتمام
 انطالقو 

 األشغال

مواصلة 
   %100  األشغال
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المركب 
الشبابي 

  زغوانب
      تأھیل المؤسسة

ملة تھیئة شا
       للمؤسسة
      و توسیعھا

وتھیئة 
فضاءات 
ریاضیة 
  اصطناعیة

 انطالق
 الدراسات الفنیة

مواصلة 
   %100  الدراسات

المركب 
الشبابي 
  بسلیانة 

تأھیل شامل 
      للمؤسسسة 

تأھیل كافة 
مكونات البنیة 
األساسیة و 
الفضاءات 
  الریاضیة 

إتمام الدراسات 
الفنیة للقسط 

  الثاني

طلب العروض 
 انطالقو 

  األشغال
100%   

المركب 
الشبابي  
بالزھور 
  بتونس  

      الدراسات الفنیة

نوادي 
قاعة  اختصاص

كبرى فضاءات 
  ریاضیة 

بنیة أساسیة  %100  إتمام الدراسة    الدراسات الفنیة 
  متجددة للشباب
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تھیئة و تأھیل 
مراكز التخییم 
 واإلصطیاف

   مراكز اإلقامة 

      

تھیئة البنیة   
األساسیة 

لمراكز التخییم 
   واإلصطیاف
و مراكز 

اإلقامة لتحسین 
اإلیواء ظروف 
سیاحة  بمراكز

  الشباب 

 
مواصلة 
 األشغال

  100% 

  
  

دعم سیاحة 
  الشباب 

المركز الدولي 
 الستقبال
  الشباب

      

  لإلقامةجناح 
  جناح لإلعاشة

  إستقبال وإدارة 
فضاءات تنشیط 

ونوادي 
 اختصاص

ضاءات ف
  ریاضیة 

  
  

مواصلة 
  الدراسات الفنیة 

طلب العروض 
 انطالقو 

  األشغال 
10%  

 
 
 
 

    
  
 



183 
 

  الباب الثاني والعشرون
  والریاضة  بوزارة الشبا

  الشباب – 2
  بناء و تھیئة مراكز الشباب  06735الفصل  2 – نالعنوا

  تقدیم المشاریع و البرامج الجدیدة 2014نفقات التنمیة لسنة 
  
  

بیان 
  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  الجملة  على م ق خ م  على م ع م  ظاتالمالح  2013اإلنجازات المنتظرة لسنة   التكلفة بحساب األلف دینار  المحتوى المادي  المشاریع

  دور الشباب

  08  ثاإحداث و مواصلة إحد
  دار شباب جدیدة

   إلى جانب تھیئة وصیانة 
دار شباب بمختلف  68وتأھیل 

  والیات الجمھوریة
وتشمل التدخالت صیانة البنیة 

وإحداث فضاءات     األساسیة 
ضیات ریاضیة ذات أر

وبناء قاعات   اصطناعیة
 كبرى لألنشطة الشبابیة 

  

14.200    14.200    50 %% 

تعمیم شبكة دور 
الشباب على 

       المعتمدیات 
و تھیئة وصیانة 

مؤسسات التنشیط 
 الشبابي

وتطویر 
  منظومتھا

  

المركبات 
  الشبابیة

 وتأھیل  مواصلة إنجاز
    المركبات الشبابیة بالكاف 

روع في والش و القصرین 
الدراسات الفنیة لبناء مركب 

    بمنوبةشبابي 

2.600    2.600    50 % 
توفیر بنیة أساسیة 

متجددة  
 وعصریة للشباب
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مراكز 
التخییم    
  واإلصطیاف

برنامج سنوي لتھیئة عدد من 
 واصطیافمراكز إیواء 

الشباب ینجز في إطار الخطة 
 مالتخییالوطنیة  لتأھیل مراكز 

  كز اإلقامةو مرا االصطیافو 
  

3.900    3.900  

مراكز  3تأھیل   
     للتخییم      
واإلصطیاف 

بالمناطق الساحلیة 
 والجبلیة 

ومواصلة إنجاز 
مركز التخییم 
  بجرجیس

60 % 

النھوض بسیاحة 
  الشباب

مراكز 
  اإلقامة

برنامج سنوي لـتأھیل عدد من 
  مراكز اإلقامة بدور الشباب

  
3.700    3.700  

مواصلة إنجاز 
مراكز اإلقامة 
 بسبیطلة و تمغزة 

وتوسیع و تأھیل 
  ةمركز لإلقام 04

60 % 
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  الباب الثاني والعشرون
  والریاضة  بوزارة الشبا

  الشباب – 2
  تجھیزات شبابیة و ریاضیة   06.740الفصل  2 – نالعنوا

  دیدةتقدیم المشاریع و البرامج الج  2014نفقات التنمیة لسنة 
  

ان ــــبی
  نسبة اإلنجاز  المحتوى المادي  الجملة  على م ق خ م  على م ع م  المالحظات  2013اإلنجازات المنتظرة لسنة   التكلفة بحساب األلف دینار  المحتوى المادي  المشاریع

تجھیزات 
للمؤسسات 
     اإلجتماعیة
  والتربویة

 إقتناء تجھیزات بیداغوجیة
ة    وریاضی  اجتماعیةتربویة 

 وتجھیزات ألعاب و إقامة 
    وإعاشة  لمؤسسات الشباب

دور الشباب   والمركبات ( 
الشبابیة  ومراكز سیاحة 

  )الشباب 

3.000    3.000    100%  

النھوض بمنظومة 
التنشیط                

و اإلرتقاء 
بخدمات مؤسسات 

  الشباب

تجھیز 
مؤسسات 
الشباب 
 تبالتكنولوجیا
الحدیثة 
   لالتصال

  دات و تجھیزات إعالمیة مع
رادیو و شاشات تفاعلیة و 

  الشباب  واب 
1.000    1.000    100%   
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