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 ر األدبيـــالتقري .1 

 مجعيّة صوت الطّفل 1.1

 من حنن؟ .أ

 .1987انطلق نشاطها احلقيقي سنة  6226حتت تأشرية قانونية عدد 1986مجعية صوت الطفل هي مجعية ذات صبغة عامة أحدثت سنة 
 و و هي من أهم اجلمعيات اليت هلا مشاركة فعالة يف خمتلف الربامج اهلادفة إىل النهوض بالطفولة و محاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

 .األطفال الفاقدين للسند العائلي

 أهداف اجلمعيّة .ب

 :للجمعية أهداف خمتلفة من أمهها

 االهتمام حباجيات الطفل و رعايته و محايته 
 الفضاءات و الربامج املالئمة و خاصة للطفولة ذوي االحتياجات اخلاصة و األطفال الفاقدين للسند العائلي توفري 
 العمل على نشر ثقافة حقوق الطفل 
  تأطريهإحداث فضاءات و آليات لرعاية الطفل و 

 أنشطة اجلمعيّة .ج

 تقوم اجلمعية بعدة أنشطة خمتلفة أمهها:
 االتفاق مع املستشفيات و برعاية من وزارة شؤون املرأة و عدة هياكل و مؤسسات أخرىأنشطة ترفيهية لفائدة األطفال ب 
 إحداث فضاءات ثقافية و تربوية ببعض املدارس الريفية 
  االهتمام باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة حيث حتتضن اجلمعية بدعم من وزارة الشؤون االجتماعية و التضامن و التونسيني

جندوبة و  ,القصرين ,بنزرت ,املنستري ,مدنني ,القريوان,نابل  : امة من األطفال فاقدي السند العائلي مبدينةباخلارج جمموعة ه
 املهدية ضمن وحدات عيش توفر اإلقامة الكاملة و الرعاية الصحية و النفسية الشاملة هلؤالء األطفال

 وحدة العيش  1.2

 ؟التّعريف بالوحدة .أ

 2001ألمراء الصغار يف غرة جوان مت تأسيس وحدة العيش بالقريوان ا
ئة و املختصة إىل إجياد حلول هلذه الف تسعى بالتعاون مع السلطة املعنيةو إىل سنتني  0من سن حيث هتتم باألطفال فاقدي السند العائلي 

 ا :االجتماعية املهددة, مدعمة اجملهودات اليت تقوم هبا الدولة حلماية الطفولة و تكريس حقوق الطفل ومن أمهه
 .حقه يف النسب و متتعه حبياة كرمية داخل اجملتمع
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 يف الوحدةمصادر قبول األطفال  .ب 

 يتّم قبول األطفال يف الوحدة عن طريق املصاحل التالية:
 مصاحل وزارة الداخلية 
 جلنة إثبات النسب 
 مندوب محاية الطفولة 
 الشرطة العدلية 

 الدّورات التّكوينيّة .ج

علمية صحيحة يتم تكوين احلاضنات مبؤسسات خمتلفة و خمتصة يف رعاية األطفال كاملعهد الوطين ليكون العمل بالوحدة على أسس 
 لرعاية الطفولة و املستشفى اجلهوي ابن اجلزار بالقريوان ووحدات عيش هلا جتربة حيتذى هبا.

اإلدارة اجلهوية  : دارية و غريهاكما تنتظم دورات تكوينية لفائدة مديرة الوحدة و احلاضنات من قبل العديد من املنظمات اال
 . Santé-Sudاحلماية املدنية. و العديد من اجلمعيات منها اجلمعية الفرنسية" ,املعهد الوطين لرعاية الطفولة ,اليونيسيف,للصحة

 .القيام بدورات تكوينية لفائدة تالميذ مدارس الصحة 
 .قبول طالبتني الجناز شهادة ختم الدراسات اجلامعية 
 ة مرتبصني يف إطار اخلدمة املدنية التطوعيةقبول ست 
  2018نوفمرب  15املشاركة يف برنامج لقاء حول التنسيق بني املعهد الوطين لرعاية الطفولة و وحدات العيش اجلهوية بسوسة يوم 
 ( املشاركة يف الدورة التكوينية التابعة لشبكة أمان للطفولةl’atelier d’élaboration de la stratégie du RAET 

le 16 et 17 Novembre 2018 a sousse) 
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 حركة دخول وخروج األطفال .د 

 : حركة دخول األطفالأوال

 عدد األطفال المقبول العدد الجملي
المتبقي  عدد األطفال

 من السنوات الفارطة
 السنوات

11 11 0 2001 

25 16 9 2002 

26 19 7 2003 

21 14 7 2004 

32 24 8 2005 

30 23 7 2006 

38 30 8 2007 

36 21 15 2008 

34 21 13 2009 

30 14 16 2010 

25 18 7 2011 

35 23 12 2012 

30 24 6 2013 

27 20 7 2014 

23 16 7 2015 

18 10 8 2016 

16 11 5 2017 

24 14 10 2018 

 

 عدد األطفال املقيمني بالوحدة حسب السنوات ثانيا:
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 الوحدةعدد الليايل املقضاة يف  ثالثا: 
 

 السنوات عدد األطفال عدد الليالي المقضاة

871 11 2001 

3609 25 2002 

3618 26 2003 

3048 21 2004 

3819 32 2005 

3901 30 2006 

3538 38 2007 

4655 36 2008 

6620 34 2009 

4650 30 2010 

3415 25 2011 

4639 35 2012 

2999 30 2013 

3673 26 2014 

2476 23 2015 

3049 18 2016 

2896 16 2017 

5306 24 2018 

 العدد الجملي 446 61.476
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 : حركة وصيغ خروج األطفالرابعا 
 

 وفاة المجموع

أفاق الطفل 

 SOSقرى  بالساحل

المعهد 

 السنوات استرجاع كفالة تبنّي الوطني

01      1  2010 

11   1 2 7 1  2011 

18    1 13 2 2 2012 

24 1    16 2 5 2013 

19   1  10 4 5 2014 

12 1    6 3 2 2015 

13     9 3 1 2016 

6 1    4 1  2017 

14  2  1 5 2 4 2018 

 العدد الجملي 19 19 70 4 2 2 3 119

 

 

 

 األطفال الذين متتّعوا خبدمات الوحدة .ه

طفال. وتتمّثل هذه اإلعانات  430الـ 2018إىل  2001يتجاوز عدد األطفال الذين متّتعوا خبدمات الوحدة من غري املقيمني منذ سنة 
 يف شراء األدوية و مساعدات اجتماعّية وطبّية و إقامة مؤقّتة 

 مساعدات األمّهات البيولوجيّات .و

 : أم بيولوجية مبساعدات وحدة العيش و تتمثل هذه املساعدات يف 326متتعت أكثر من 

2 3 2 4
19

70

19

أفاق الطفل 
بالساحل

وفاة SOSقرى  المعهد الوطني كفالة تبني استرجاع

2018-2001حركة خروج األطفال 
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  ول لالندماج يف العائلة  و اسرتجاع أطفاهلن و متابعتهن من قبل البحث عن حل : مساعدة األمهات ذات وضعيات صعبة
 األخصائية االجتماعية و النفسية إن لزم األمر   و ذلك بالتنسيق مع مركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي و قسم النهوض.....

 ت التقليدية لم حرفة يف جمال الصناعاضبط برنامج متكامل لإلدماج املهين لفائدة األمهات احلاضنات ألطفاهلن و مساعدهتن يف تع
 ر الزريبة," الرسم على احلري

 الفضة و غريها..." و ذلك مبركز الدفاع و اإلدماج االجتماعي أو ورشات خاصة أو بوحدة العيش... ,التطريز ,و املرقوم 
 ملهنية.تقوم اجلمعية بالتدخل لدى مجعيات القروض الصغرى ملنح األم البيولوجية قرض لبدء حياهتا ا 
 ...تقوم اجلمعية مبساعدة األمهات على البحث على مورد رزق أو االنتصاب للحساب اخلاص و االندماج يف اجملتمع 
 مالبس و  ,مواد غذائية ,أدوية ,حفاظات ,تقدم اجلمعية مساعدات عينية لفائدة األم )مالبس و أغطية ( و الطفل )حليب

 .أحذية...(
 الت مبد األم مبنحة تنقل.كما تقوم اجلمعية يف بعض احلا 
  تقوم اجلمعية مبساعدة األم يف البحث عن مكان لوضع طفلها أثناء عملها "رياض أطفال، حضانة..." و ذلك بالتنسيق مع متفقد

 لدى مصلحة الطفولة أو بإحدى رياض األطفال التابعة للتضامن االجتماعي.
 حية لألطفال املرضي خاصة مصحة محدة العواين بالقريوان و األطباء يفالتعاون مع مؤسسات استشفائية خاصة للقيام بعمليات جرا 

 القطاع اخلاص.

 اء الوحدةزيارة أحبّ .ز

 ة:زيارة من أحباء األطفال عالوة على الزيارات الرمسيّ  260أكثر من  تشرفت الوحدة باستقبال

 السيد سفري الواليات املتحدة 
 السيد سفري اليابان بتونس 
 املعهد الوطين لرعاية الطفولة بتونس السيدة كاهية مديرة 
 اإلدارة العامة للنهوض االجتماعي بتونس 
 السيد مندوب محاية الطفولة بالقريوان 
 زغوان ,قابس ,نابل ,مدنني: السادة الرؤساء  و أعضاء و مديرات وحدات العيش التابعة لفروع مجعية صوت الطفل لواليات, 

 تونس و بنزرت ,القصرين ,املنستري ,املهدية

 املتضامنون مع األطفال .ح

تساهم العديد من املؤسسات العمومية و اخلاصة وأيضا العديد من األفراد من اجملتمع املدين مبد يد املساعدة ألطفال اجلمعية و ذلك من 

 كر:خالل تربعاهتم املالية و العينية و خنص بالذّ 

 وزارة الشؤون االجتماعية 
 املستشفى اجلهوي ابن اجلزار 
  شركةjunior 

 السيدة إميان كاليب 
 شركةDISTRI-MED 
 CMDROI 

 مجعيةune sourire 
pour tout enfant » 

tunisien » 
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  السيدة امينة زريق 
  شركةtunisie lait SA 
 معمل فرات للمياه املعدنية 
 السيدة هندة الزعالين 
 السيدة مروى قرقين 
 معمل جنات للمياه املعدنية 
 السيدة فاطمة بن عثمان 

 وى النيفرالسيدة سل 
  شركةvitalait 
 السيد التيجاين بوقرة 
 السيدة منرية الشيخ 
 CLUB MEDICAL 

LIBERAL 

KAIROUAN 
CMLK 

 شركة -ليوانjunior 
  شركةFlorus 
  شركةPharmalys 
 السيدة سلمى املهريي 
 هشام شويخ 

 آفاق النّشاط .ط

 ارتفاع طاقة استيعاب املبىن اجلديد 
  اليونيسيف ,املعهد الوطين لرعاية الطفولة ,احلماية املدنية : ن مع اهلياكل احلكومية و اجلمعياتمواصلة تكوين اإلطار العامل بالتعاو, 

 و شبكة أمان للطفولة Santé-Sud : اجلمعية الفرنسية
 مواصلة القيام بدورات تكوينية لفائدة تالميذ مدرسة الصحة 
  للسند العائليمساعدة الطلبة يف القيام ببحوث و دراسات حول الطفولة الفاقدة 
 ...اإلعداد للقيام حبفالت مبقر الوحدة: شهر الطفولة، حفل خريي يف شهر رمضان 
 القيام بدراسات حول صحة األمهات و األطفال بالوسط 

 الصّعوبات اليت تواجهها اجلمعيّة .ي

 تتعرض اجلمعية للعديد من املشاكل وهي تتمثل يف:
 ىل استقطاب عدد كبري من األطفال ولكن تعوزها اإلمكانيات املالية النتداب األعوانتوفر الفضاء املالئم تسعى اجلمعية من خالله إ 
  كما أن عدم توفر سيارة للجمعية كان سببا يف البعض من املشكالت و حال دون التواصل اجليد مع املاحنني و اإلحاطة أكثر

 باألطفال خاصة يف اجملال الصحي
 نظرا لعدم اإلسراع يف تسوية وضعياهتم إقامة األطفال أكثر من الالزم باجلمعية 
 ضعف تفتح املؤسسات الصحية على وحدة العيش لتطوير اخلدمات الصحية السريعة نظرا لوجود اكتضاظ باملستشفيات 
 عدم وجود أخصائي نفساين بوحدة العيش االجتماعية لإلحاطة النفسية لألطفال و عائالت التبين 

 2018أهم األنشطة يف  1.3

 فيما يلي: 2018نشطة يف أهم األتتمثل 

 وومضة اشهارية على اإلذاعية  تركيز لوحة اشهارية أوال:

باجلمعية  والقيام بومضات اشهارية على أكثر من حمطة راديو للتعريف يف وسط مدينة القريوانمّت بالّتعاون مع شبكة أمان تركيز لوحة اشهاريّة 

 وأنشطتها.
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 عاّمةمحلة مجع تربّعات باملغازة ال ثانيا:

 واستطاعت مجع مساعدات عينّية ومالية، والتعريف باجلمعية مع تربّعات باملغازة العاّمةقامت اجلمعّية جب
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 جتديد غرف األطفال ثالثا: 

وجتهيز الغرف بأجهزة  FAMASقامت اجلمعّية بإعادة جتديد غرف األطفال و طالءها ورسم لوحة على احلائط من طرف الفنان سامي 

 mostiquaireناموس والشبابيك بالناموسية مقاومة ال

 
 

 صفحة االنرتنت: رابعا

 ملزيد انفتاح اجلمعّية على حميطها مّت بعث صفحة على الشبكة العنكبوتية للتعريف باجلمعّية وأنشطتها.
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 تأمني اجلمعّية ضد احلرائق خامسا: 

 حرائق جديدة رائق و إعادة تركيز قوارير حرصا من اجلمعية على سالمة األطفال قامت باصالح جهاز انذار احل

 
 

 جلسة تصوير األطفال سادسا:

قامت اجلمعية باستدعاء مصور حمرتف السيد مهدي اخلراط الذي تطوع بالقيام جبلسة تصوير لألطفال املقيمني بوحدة العيش وضم الصور إىل 

 دوريةذه اجللسات التصويرية بصفة ملفات األطفال. هذا وقد تقّرر القيام هب
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 مالي:ر الـــالتقري .2 

 :31/12/2018إىل  01/01/2018 التقرير التايل املداخيل و املصاريف اخلاصة جبمعية صوت الطفل بالقريوان للفرتة املمتدة من يبنّي 

 ة على ذمة اجلمعية إىل ما يلي : و قد أفضى التصرف يف امليزانية املوضوع

 اريفـــــــــــــــــــــــــــالمص لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخيـــــالم

 قيمته بالّدينار نوع المصروف قيمته بالّدينار نوع المدخول

 18.198,314 األجور القاّرة 150,000 اشتراكات األعضاء

 3.341,000 أجور المعّوضين والتنظيف 1.825,000 التّبّرعات والهبات

 5.296,747 المصاريف اإلجتماعيّة 29.997,500 وميّةالمنح والمساعدات العم

 712,408 المصاريف الجبائيّة 3.000,000 مداخيل متأتّية من حساب بنكي

 937,290 مصاريف الهاتف واإلنترنت 0,000 التّبّرعات العينيّة

 14,900 مصاريف البريد  (32.399,050)

 6.164,000 مصاريف استهالك الكهرباء  

 126,545 استهالك الماءمصاريف   

 152,800 استهالك الغاز  

 267,836 مصاريف اإلدارة  

 300,000 شراء معّدات الّطبخ  

 990,000 شراء معّدات الّطاقة الّشمسيّة  

 1.335,780 شراء معّدات صيانة آلة العشب  

 375,600 شراء خزانة  

  6.744,137ä صيانة المقر واليد العاملةف مصاري  

 1.887,195 مصاريف حاجيات أكل األطفال  

 3.534,206 دوية   الحفاظات والحليباأل  

 1.452,360 مصاريف التنقّل و المحروقات  

 300,000 معلوم انخراط شبكة أمان  

 127,690 موقع شبكة اإلنترنت  

 500,000 أتعاب المحاسبة  

 291,005 المصاريف البنكيّة  

 53.040,813 المجموع 34.822,500 المجموع
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 2018املوازنة لسنة  2.1 

 

 الّرصيد المالي بداية الّسنة دينار 30.488,398

 المــــــــــــــــــداخيل دينار 34.822,500

 المصـــــــــــــــــاريف دينار 53.040,813

 الّرصيد المالي نهاية الّسنة دينار 12.270,085

 

 

 

 

  2018تفاصيل املصاريف لسنة  2.2

 

 القارة األجــــــــــــــــــور

 الدفع طريقة بالدينار المبلغ الصفة المنتفع يخالتار

23/01/2018 الجليبي أمال   
 

بنكي تحويل 600,000  

 الخميلي جابر 23/01/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

23/01/2018 الفطناسي صابرة   
 

بنكي تحويل 390,072  

 السالمي حياة 23/01/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 الجليبي أمال 20/02/2018
 

 بنكي تحويل 600,000

 الخميلي جابر 20/02/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

 الفطناسي صابرة 20/02/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 السالمي حياة 20/02/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 الجليبي أمال 22/03/2018
 

 بنكي تحويل 600,000

 الخميلي جابر 22/03/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

 الفطناسي ابرةص 22/03/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 

 الخالصة:

  ّية باألساس من منحة الوزارة و الهبات و اشتراكات دينارا متأتّ  34.822,500ـ ر بــالمداخيل:  تقد
 األعضاء

 ين تزايد حاجيات و مصاريف األطفال ( .دينارا ) ما يبّ  53.040,813 ـالمصاريف: تقدر بــ 

  دينارا 18.218,313ر بـ يقدّ   2018خيل الخاصة بسنة الفرق بين المصاريف و المدافي عجز مالي  

  دينارا 12.270,085ر بـــ إلى فائض مالي يقدّ  2018كما أفضت الموازنة لسنة 

 



 

 

 

15 

 السالمي حياة 22/03/2018 
 

 بنكي تحويل 390,072

 الجليبي أمال 23/04/2018
 

 بنكي تحويل 600,000

 الخميلي جابر 23/04/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

 الفطناسي صابرة 23/04/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 السالمي حياة 23/04/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 الخميلي جابر 29/05/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

 الفطناسي صابرة 29/05/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 السالمي حياة 29/05/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 الخميلي جابر 21/06/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

 الفطناسي صابرة 21/06/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 ميالسال حياة 21/06/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 الخميلي جابر 10/08/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

 الفطناسي صابرة 10/08/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 السالمي حياة 10/08/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 الخميلي جابر 28/08/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

 الفطناسي صابرة 28/08/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 السالمي حياة 28/08/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 الخميلي جابر 21/09/2018
 

 بنكي تحويل 555,002

 الفطناسي صابرة 21/09/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 السالمي حياة 21/09/2018
 

 بنكي تحويل 390,072

 الخميلي جابر 22/10/2018
 

 بنكي تحويل 560,000

 الفطناسي صابرة 22/10/2018
 

 بنكي تحويل 390,000

 السالمي حياة 22/10/2018
 

 بنكي تحويل 120,000

 السالمي حياة 07/11/2018
 

 نقدا 23,000

 الخميلي جابر 21/11/2018
 

 بنكي تحويل 560,000

 الفطناسي صابرة 21/11/2018
 

 بنكي تحويل 390,000

 السالمي حياة 21/11/2018
 

 بنكي تحويل 390,000

 الخميلي جابر 20/12/2018
 

 بنكي تحويل 560,000

 الفطناسي صابرة 20/12/2018
 

 بنكي تحويل 390,000

 السالمي حياة 20/12/2018
 

 بنكي تحويل 390,000

 المجموع
 

18.189,314 

 

 ضين و عملة التنظيف أجور المعوّ 

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

 نقدا 56,000 نطيفعون ت فاطمة حمروني 11/01/2018

 نقدا 60,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 23/01/2018

 نقدا 88,000 معوضة لمياء الزيراوي 24/01/2018

 نقدا 64,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 06/02/2018

 نقدا 47,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 09/02/2018

 نقدا 72,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 07/03/2018

 نقدا 56,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 22/03/2018

 نقدا 15,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 31/03/2018

 نقدا 15,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 04/04/2018

 نقدا 40,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 14/04/2018

 نقدا 16,000 معوضة فريحة محمدي 18/04/2018

 نقدا 50,000 يفعون تنط فاطمة حمروني 18/04/2018

 نقدا 65,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 26/04/2018

 نقدا 50,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 03/05/2018

 نقدا 16,000 معوضة فريحة محمدي 10/05/2018
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 نقدا 50,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 15/05/2018 

 نقدا 60,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 24/05/2018

 نقدا 80,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 15/06/2018

 نقدا 80,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 25/06/2018

 نقدا 60,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 05/07/2018

 نقدا 90,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 17/07/2018

 نقدا 70,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 31/07/2018

 نقدا 50,000 معوضة لمياء الزيراوي 13/08/2018

 نقدا 80,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 20/08/2018

 نقدا 65,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 28/08/2018

 نقدا 80,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 02/09/2018

 صك  بنكي 170,000 معوضة لمياء الزيراوي 04/09/2018

 نقدا 90,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 19/09/2018

 صك  بنكي 150,000 معوضة امال السعدواي 03/10/2018

 نقدا 50,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 03/10/2018

 صك  بنكي 150,000 معوضة لمياء الزيراوي 10/10/2018

 نقدا 50,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 19/10/2018

 نقدا 80,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 30/10/2018

 نقدا 32,000 عون تنطيف ونيفاطمة حمر 08/11/2018

 نقدا 60,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 08/11/2018

09 /11 /2018  صك  بنكي 180 معوضة امال السعدواي 

 صك  بنكي 120,000 معوضة هدى الباجي 09/11/2018

 صك  بنكي 120,000 معوضة لمياء الزيراوي 09/11/2018

 نقدا 6,000 معوضة امال السعدواي 13/11/2018

 نقدا 72,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 27/11/2018

 نقدا 8,000 عون تنطيف فاطمة هاليلي 30/11/2018

 نقدا 96,000 معوضة لمياء الزيراوي 14/12/2018

 نقدا 56,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 14/12/2018

 صك  بنكي 160,000 معوضة لمياء الزيراوي 19/12/2018

 صك  بنكي 160,000 معوضة جيهدى البا 19/12/2018

 نقدا 56,000 عون تنطيف فاطمة حمروني 24/12/2018

 3.341,000   المجموع 

 

 المصاريف االجتماعية 

 طريقة الدفع  المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

الصندوق الوطني للضمان  15/01/2018

 االجتماعي 
 صك  بنكي  1366,427 4/2017الثالثية 

الصندوق الوطني للضمان  16/04/2018

 االجتماعي 
 صك  بنكي  1523,927 1/2018الثالثية 

الصندوق الوطني للضمان  15/07/2018

 االجتماعي 
 صك  بنكي  1212,153 2/2018الثالثية 

الصندوق الوطني للضمان  11/10/2018

 االجتماعي 
 صك  بنكي  1194,240 3/2018الثالثية 

 5.296,747   المجموع 

 

 المصاريف الجبائية
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 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ  

 القباضة المالية المنصورة 22/01/2018
 

 نقدا 61,659

 القباضة المالية المنصورة 05/02/2018
 

 نقدا 75,223

 القباضة المالية المنصورة 13/03/2018
 

 نقدا 5,000

 ةرالقباضة المالية المنصو 26/03/2018
 

 نقدا 61,659

 القباضة المالية المنصورة 18/04/2018
 

 نقدا 61,659

 القباضة المالية المنصورة 24/12/2018
 

 نقدا 41,739

 القباضة المالية المنصورة 23/11/2018
 

 نقدا 41,739

 القباضة المالية المنصورة 22/10/2018
 

 نقدا 41,739

 القباضة المالية المنصورة 28/09/2018
 

 نقدا 42,108

 القباضة المالية المنصورة 28/08/2018
 

 نقدا 42,135

 القباضة المالية المنصورة 26/07/2018
 

 صك بنكي 237,748

 المجموع 
 

712,408 

 

 مصاريف الهاتف و االنترنات 

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ

 اتصاالت تونس 01/02/2018
 

 نقدا 40,270

 اتصاالت تونس 15/02/2018
 

 نقدا 44,495

 اتصاالت تونس 23/02/2018
 

 صك بنكي 130,000

 اتصاالت تونس 27/03/2018
 

 نقدا 52,825

 اتصاالت تونس 03/05/2018
 

 صك بنكي 208,530

 اتصاالت تونس 05/06/2018
 

 نقدا 45,940

 اتصاالت تونس 28/06/2018
 

 نقدا 43,065

 اتصاالت تونس 07/08/2018
 

 نقدا 41,810

 اتصاالت تونس 30/08/2018
 

 صك بنكي 123,030

 اتصاالت تونس 22/10/2018
 

 نقدا 46,115

 اتصاالت تونس 16/11/2018
 

 صك بنكي 161,210

   937,290   المجموع

 

 مصاريف البريد

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

 البريد 03/01/2018
 

 نقدا 3,200

 البريد 28/05/2018
 

 نقدا 5,000

 البريد 25/06/2018
 

 نقدا 3,500

 البريد 08/11/2018
 

 نقدا 3,200

 المجموع 
 

14,900   
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 مصاريف استهالك الكهرباء 

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 03/05/2018
 

 صك بنكي 1854,000

 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 22/06/2018
 

 صك بنكي 1660,000

 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 24/09/2018
 

 صك بنكي 918,000

 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 21/12/2018
 

 صك بنكي 1732,000

 المجموع 
 

6.164,000 
 

 

 مصاريف استهالك الماء

 طريقة الدفع لمبلغ بالدينارا الصفة  المنتفع التاريخ 

 نقدا 51,500   الشركة التونسية الستغالل و توزيع المياه 07/09/2018

 نقدا 10,545   الشركة التونسية الستغالل و توزيع المياه 05/07/2018

 نقدا 44,800   الشركة التونسية الستغالل و توزيع المياه 05/06/2018

 نقدا 19,700   تغالل و توزيع المياهالشركة التونسية الس 02/03/2018

 126,545   المجموع 

 

 مصاريف الغاز

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

 عطرية 13/04/2018
 

 نقدا 7,700

 عطرية 19/04/2018
 

 نقدا 7,700

 عطرية 20/07/2018
 

 نقدا 14,600

 عطرية 20/09/2018
 

 نقدا 7,700

 طريةع 19/11/2018
 

 نقدا 15,400

 عطرية 24/12/2018
 

 نقدا 45,000

 عطرية 12/02/2018
 

 نقدا 6,700

 عطرية 19/01/2018
 

 نقدا 48,000

 المجموع 
 

152,800 
 

 

 مصاريف االدارة

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

 مكتبة 20/11/2018
 

 نقدا 20,000

 مكتبة 31/10/2018
 

 نقدا 13,500

 مكتبة 30/10/2018
 

 نقدا 25,000

 مكتبة 16/10/2018
 

 نقدا 10,000

 مكتبة 14/03/2018
 

 نقدا 3,000

31/01/2018 ndc 
 

 صك بنكي 195,366
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 مكتبة 06/02/2018 
 

 نقدا 1,000

 المجموع
 

267,866 

 

 شراء معدات غسيل

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار  الصفة المنتفع التاريخ 

 الكترو الفتح 25/12/2018
 

 نقدا 300,000

 300,000   المجموع 

 

 شراء معدات الطاقة الشمسية 

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار  الصفة المنتفع التاريخ 

 محمد السبوعي 16/03/2018
 

 صك بنكي 990,000

 المجموع 
 

990,000 

 

 شراء معدات صيانة العشب 

 طريقة الدفع ينارالمبلغ بالد الصفة المنتفع التاريخ 

16/03/2018 tunimatec 
 

 صك بنكي 1335,780

 1.335,780   المجموع 

 

 شراء معّدات مكتبية 

 طريقة الدفع  المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

16/03/2018 ste obureaux  375,600 صك بنكي 

   375,600  المجموع 

 

 لعاملةمصاريف صيانة المقر و المعدات و اليد ا

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع لتاريخا

03/01/2018 sib distrubution نقدا 10,000 صيانة حاسوب 

 نقدا 25,000 نجار كمال خليفي 11/01/2018

 صك بنكي 1156,000 مواد بناء نزار فرحاني 15/01/2018

 صك بنكي 600,000 مقاول يوسف شالكي 18/01/2018

 صك بنكي 120,000 مواد بناء نزار فرحاني 23/01/2018

 صك بنكي 500,000 مقاول يوسف شالكي 23/01/2018

 صك بنكي 120,000 نجار مولدي مطيري 25/01/2018

 صك بنكي 500,000 مقاول يوسف شالكي 26/01/2018
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 صك بنكي 260,000 لحام صحي محمد مستيري 26/01/2018 

29/01/2018 sib distrubution cable reseau 8,600 نقدا 

 صك بنكي 400,000 مقاول يوسف شالكي 31/01/2018

 صك بنكي 400,000 مقاول يوسف شالكي 06/02/2018

 صك بنكي 250,000 مقاول يوسف شالكي 15/02/2018

 صك بنكي 137,000 مواد بناء نزار فرحاني 16/02/2018

 صك بنكي 142,000 مواد بناء نزار فرحاني 16/02/2018

 صك بنكي 160,000 مواد بناء نزار فرحاني 16/02/2018

 صك بنكي 650,000 نجار محمد مستيري 20/02/2018

 نقدا 21,500 مواد بناء نزار فرحاني 25/02/2018

 صك بنكي 190,000 مواد حديدية و صحية حاتم الكامل 26/02/2018

 نكيصك ب 317,000 مواد حديدية و صحية حاتم الكامل 27/02/2018

28/02/2018 soceq نقدا 4,500 مواد حديدية و صحية 

01/03/2018 soceq نقدا 13,300 مواد حديدية و صحية 

 صك بنكي 250,000 دهان ريان فتحي 02/03/2018

 نقدا 83,000 مواد كهرباء شركة يلدز 09/03/2018

20/03/2018 soceq نقدا 10,085 مواد حديدية و صحية 

27/06/2018 soceq نقدا 5,752 مواد حديدية و صحية 

 نقدا 6,400 بطريات فيصل قصيبي 04/09/2018

 نقدا 20,000 كهربائي عبد الوهاب الوسالتي 11/09/2018

 نقدا 25,000 صيانة الة طابعة خميس برانت 01/10/2018

17/10/2018 sib distrubution نقدا 10,000 حبر 

 نقدا 40,000 عةصيانة الة طاب خميس برانت 19/10/2018

 صك بنكي 309,000 دهن شركة التعمير 19/12/2018

 6.744,137   المجموع 

 

 مصاريف حاجيات الطفل ) االكل( 

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ

 نقدا 186,09 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018جانفي 

 نقدا 114,249 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   فصيلتجار بالت 2018فيفري 

 نقدا 198,77 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018مارس 

 نقدا 135,48 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018افريل 

 نقدا 193,51 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018ماي 

 نقدا 164,27 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018جوان 

 نقدا 127,53 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018جويلية 

 نقدا 124,39 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018اوت  

 نقدا 176,72 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018سبتمبر 

 نقدا 154,5 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018اكتوبر 

 نقدا 152,162 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018نوفمبر 

 نقدا 159,524 لحوم -غالل -خضر  -مواد غذائية   تجار بالتفصيل 2018ديسمبر 

 1.887,195   المجموع 
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 مصاريف األدوية و الحفاظات و الحليب

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ

 صك بنكي 617,020 حفاظات لالطفال فلوريس للتوزيع 20/02/2018

 صك بنكي 1000,000 حليب لالطفال صيدلية محمد علي القطي 03/10/2018

 صك بنكي 611,665 حفاظات لالطفال فلوريس للتوزيع 27/11/2018

 صك بنكي 1000,000 حليب لالطفال صيدلية محمد علي القطي 19/12/2018

 نقدا 14,168 ادوية صيدلية فيصل ساسي 16/01/2018

 نقدا 19,485 ادوية صيدلية فيصل ساسي 18/01/2018

 نقدا 13,292 ادوية صيدلية محمد عطا هللا 30/01/2018

 نقدا 52,673 دويةا صيدلية فيصل ساسي 02/02/2018

 نقدا 7,200 ادوية صيدلية علي العكروت 08/02/2018

10/02/2018 
 

 نقدا 15,000 ادوية

 نقدا 12,600 ادوية صيدلية علي العكروت 21/02/2018

 نقدا 12,537 ادوية صيدلية علي العكروت 23/02/2018

 نقدا 11,800 ادوية صيدلية علي العكروت 23/03/2018

 نقدا 8,500 ادوية يدلية فيصل ساسيص 28/03/2018

 نقدا 8,992 ادوية صيدلية فيصل ساسي 25/04/2018

 نقدا 20,082 ادوية صيدلية فيصل ساسي 18/05/2018

 نقدا 1,755 ادوية صيدلية فيصل ساسي 24/09/2018

 نقدا 7,929 ادوية صيدلية فيصل ساسي 22/10/2018

 نقدا 44,414 ادوية صيدلية فيصل ساسي 13/11/2018

 نقدا 11,253 ادوية صيدلية فيصل ساسي 21/11/2018

 نقدا 9,312 ادوية صيدلية فيصل ساسي 30/11/2018

 نقدا 7,878 ادوية صيدلية فيصل ساسي 04/12/2018

 نقدا 6,684 ادوية صيدلية فيصل ساسي 10/12/2018

 نقدا 12,123 ادوية صيدلية فيصل ساسي 14/12/2018

 نقدا 7,844 ادوية لية فيصل ساسيصيد 24/12/2018

 المجموع
 

3.534,206 

 

 مصاريف التنقل و المحروقات

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

 نقدا 75,300 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018جانفي 

 نقدا 323,150 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018فيفري 

 نقدا 220,300 نقلت تاكسي و وسائل نقل 2018مارس 

 نقدا 87,500 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018افريل 

 نقدا 103,850 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018ماي 

 نقدا 67,500 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018جوان 

 نقدا 66,150 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018جويلية 

 نقدا 47,500 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018اوت  

 نقدا 55,650 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018ر سبتمب

 نقدا 40,010 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018اكتوبر 

 نقدا 252,200 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018نوفمبر 
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 نقدا 113,250 تنقل تاكسي و وسائل نقل 2018ديسمبر  

 1.452,360   المجموع 

 

 مصاريف االنخراط في شبكة امان 

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة تفعالمن التاريخ 

 تحويل بنكي 300 انخراط سنوي شبكة امان 15/02/2018

 300,000   المجموع 

  

 مصاريف موقع االنترنات

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

10/09/2018 Vip domaine تحويل بنكي 127.690 موقع االنترنات 

 300,000   المجموع 

 

 المحاسبةمصاريف 

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة المنتفع التاريخ 

 صك بنكي 500 تقرير محاسب جعفر الثابتي 30/08/2018

 المجموع 
 

500,000 

 

 المصاريف البنكية

 طريقة الدفع المبلغ بالدينار الصفة لمنتفع   التاريخ

31/01/2018 
لعمليات البنكية + مسك مصاريف ا البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 26,050

28/02/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 13,090

31/03/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 10,710

30/04/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 26,180

31/05/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 8,330

30/06/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 8,330

31/07/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  فالحيالبنك الوطني ال

 الحساب
 خصم بالبنك 21,063

31/08/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 104,345

30/09/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 13,090



 

 

 

23 

 
31/10/2018 

مصاريف العمليات البنكية + مسك  الوطني الفالحيالبنك 

 الحساب
 خصم بالبنك 39,349

30/11/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 10,115

31/12/2018 
مصاريف العمليات البنكية + مسك  البنك الوطني الفالحي

 الحساب
 خصم بالبنك 10,353

 المجموع
 

291,005 
 

 

 2019املصاريف املتوقّعة لسنة  2.3

 

 قيمته بالدينار المصاريف

 25.000,000 حاضنات 3انتداب 

 8.000,000 كهرباء

 1.500,000 ماء

 10.000,000 مصاريف دهن وصيانة المبنى

 900,000 شراء حاسوب

 30.000,000 مصاريف حاجيات األطفال

 6.000,000 مكيفات هواء لغرف األطفال 3اقتناء 

 81.400,000 المجموع

 


