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كلمة القائد العام :

اإلخوة واألخوات، القائدات والقادة،

إخواين أعضاء املجلس األعىل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أرحب بكن وبكم أجمل ترحيب يف هذا اليوم املبارك الذي تغمرنا فيه الفرحة وتحيط بنا أجواء السعادة ونحن يف والية قابس ندشن معا عىل بركة 
الله رصحا شامخا  آخر سيكون انطالقة نحو توسيع قاعدة العمل الكشفي الرتبوي األصيل وتطوير منظمتنا العتيدة لكافة الكشافني.

يف السنة الفارطة التقينا بقفصة وفرحنا سويا بتدشني دار الكشاف هناك وتواعدنا أن نلتقي يف قابس يف السنة املوالية وها نحن نلتقي اليوم لنفتتح 
سويا دار الكشاف بقابس وما هذا اال داللة أخرى وليست أخرية عىل اهتامم كل القيادات بتوطني الرتبية الكشفية ونرش هدفها ومبادئها عىل أوسع 
نطاق وإننا حني ندشن مبنى دار الكشاف بقابس فاننا نثبت أننا منظمة تويل األفعال األهمية القصوى وتدرك أهمية الرتبية الكشفية وتويل جل 

االهتامم لتوفري النوادي واملقرات ملامرسة النشاط الكشفي.

وال يسعنا يف هذه املناسبة إال أن نتقدم بالشكر اىل قيادة الجهة التي حرصت عىل انهاء أشغال البناء يف اآلجال املطلوبة وإىل قيادة الجهة السابقة 
التي حرصت عىل الحصول عىل قطعة األرض ورشعت يف األشغال واىل كل قادة األفواج والوحدات الذين تحمسوا للمرشوع وإىل السيد وايل قابس 
الذي واكب كل مراحل بناء النادي وحاول جاهدا ايجاد الحلول حتى يكتمل البناء يف أحسن الظروف هذا إىل جانب املساهمة يف تجهيزه بكل املرافق 

األساسية حتى يصبح وظيفيا.

هنيئا لكم وهنيئا للكشافة التونسية بهذا االنجاز الذي يرتجم نجاحنا ويعزز االتصال بيننا. من الجميل أن نجني الثامر ولكن األجمل أن نحافظ عىل 
تعاوننا وعملنا جنبا إىل جنب حتي تستمرشجرة الكشفية يف العطاء، يدا بيد نصنع الغد.

إخواين القادة،
لقد متيزت فرتة النشاط املنقضية الفاصلة بني غرة أفريل و30 سبتمرب 2018 بالرثاء والتنوع محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، هذا وقد حرصت القيادة 
العامة عىل التعهد بكل التزاماتها وتيرس لها ذلك بفضل الجدية يف العمل وبفضل الدعم املادي واألديب الذي وجدته الكشافة التونسية من قبل مختلف 
الهياكل الرسمية وغري الرسمية حتي تضطلع بدورها الطالئعي يف تكوين الناشئة والشباب عىل حب الوطن والبذل والعطاء وتنمية قدراتهم الذاتية.

اسمحوا يل االن أن أستعرض معكم فيام ييل أهم املحاور التي اشتغلنا عليها يف الفرتة املنقضية وأنا واثق أنكم جميعا قد شاركتم يف هذه األنشطة 
جلها أو بعضها و قد ساهمتم يف نجاحها.

الحفل السنوي،
لقد عرف الحفل السنوي هذا العام تجديدا يف الشكل واملضمون قوبل باستحسان كل الذين حرضوا وقد أرشف عليه مشكورا السيد خميس الجهيناوي 

وزير الشؤون الخارجية.

النشاط الصيفي،
لقد متيز النشاط لهذا املوسم بالتنوع والكثافة كالعادة ومام يثلج الصدر أنه رغم وجود بعض الصعوبات يف الحصول عىل املراكز فقد كلل بالنجاح 
ومل يقع تسجيل حوادث تذكر هذا وقد بلغ عدد املستفيدين 14270 كشافا توزعوا عىل ثالث دورات رئيسية يضاف إليهم 1145 مستفيدا من أفواج 

الكشافة االسالمية الجزائرية.
وال يفوتنا أن نسجل ارتياحنا ملا تبذله الوحدات واألفواج والجهات من مجهودات حتي يرتقي النشاط الصيفي إىل ما هو أفضل من حيث اإلعداد 

املادي واألديب والتنفيذ واملتابعة واألكيد أن املراجعة املستمرة لهذا النشاط رضورية جدا وأكتفي يف هذا املجال بذكر ثالث أنشطة متميزة :
- امللتقى الوطني للزهرات الذي انتظم يف الدورة الثانية بنابل وشاركت فيه 276 زهرة وقائدة تحت شعار : كوكبنا يزهر 
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كلمة القائد العام :

- املشاركة يف املخيم العريب بالجزائر بوفد مشرتك بني قسمي املرشدات والكشافة يتكون من 120 مشارك/ة و قائد/ة وهو ثاين أكرب وفد بعد الجزائر 
الدولة املستضيفة. ولقد كانت مشاركة الوفد التونيس يف مختلف فقرات الربنامج متميزة نالت استحسان الجميع.

- امللتقى املغاريب للجوالة الذي نظمه قسم الجوالة احتفاال مبائوية حركة التجوال مبشاركة قرابة 300 جواال من تونس والجزائر وليبيا ومرص والسعودية 
وقطر وقد أرشف عىل افتتاحه السيد حاتم بن سامل وزير الرتبية.

تنمية القيادات،
- الدورة الرسمية لقادة التدريب : انتظمت بنابل مبشاركة 24 متدربا ومتدربة وكانت قد انطلقت بدورة تأهيلية يف املوسم الفارط تلتها دورات 

تأهيلية أخرى وقد تم تقليد كل املتدربني بحبات قادة التدريب.
- بعد تقييم شامل لبيئة التدريب ارتأت القيادة العامة تنظيم الدورات التدريبية للقيادات مبارشة بعد اختتام األنشطة الصيفية وقد أقيمت خالل 

الصائفة املنقضية الدورات التدريبية وفق أنظمة التأهيل املوضوعة وشارك يف الدراسات التمهيدية والشارة الخشبية 300 متدربا ومتدربة.

اإلشعاع الدويل،
بعد زيارة رئييس املنظمتني العامليتني لتونس يف السنة الفارطة، التي أعطت دفعا ماديا ومعنويا ملنظمتنا، تواصلت النجاحات التونسية من خالل 
املشاركة يف مختلف اللجان الكشفية العاملية ومختلف األنشطة املنظمة إقليميا ودوليا، ولعل الزيارة األخرية لألمني العام للمنظمة الكشفية العاملية 
خالل شهر ماي الفارط ومواكبته ألشغال املجلس األعىل يف الدورة السابقة أعطت دفعا جديدا للكشافة التونسية ومتوقعها الجيد عىل الصعيد العاملي.

إخواين وأخوايت أعضاء املجلس،
بعد هذا الجهد املتواضع يف تقديم ملخص لنشاط القيادة العامة يف الفرتة األخرية، أمتنى أن أكون موفقا يف رسدي ألهم األنشطة املنجزة، ويسعدين 
أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ألعضاء القيادة العامة املوسعة واإلخوة أعضاء املجلس األعىل وإىل كل القيادات الكشفية والرواد بكافة الهياكل 

الكشفية وكل العاملني باإلدارة املركزية عىل تجاوبهم ودعمهم ملختلف األنشطة وتحليهم بالروح الوطنية وتشبعهم بالقيم واملبادئ الكشفية.      
وفقنا الله ملا فيه صالحنا جميعا.                                                                                

والسالم           

                    القائد العام
                  وحيد العبيدي
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محتوى التقرير :

املرشف العام : وحيد العبيدي - التنسيق العام : محسن الزريقي - ساهم يف التحرير :  ابراهيم درمول - اميان بنحامد - الطاهر الطرابليس - 

سفيان بن فرج - محمد الجراية - مؤمن سعايدة - خولة الطرابليس - رباب الخاميس - أمني بن صالح - الناجي عامر - ياسني غراب - هندة املعريف 
التصميم واإلخراج الفني : ظافر التميمي - الصور : فرق اإلعالم محليا وجهويا

هيئة التحرير واإلعداد :
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    املنظمة :
ضمن  تونس  يف  الكشفية  الحركة  ظهرت 
الفرق الفرنسية سنة 1912.تأسست الحركة 
وتوحدت   1933 سنة  التونسية  الكشفية 
تحت راية منظمة الكشافة التونسية سنة 

 .1957
وهي منظمة تربوية مفتوحة للجميع، لها 
صفة املنظمة ذات املصلحة العامة مبقتىض 

األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

أعضاء القيادة العامة للفرتة 

أفريل - سبتمرب 2018
القائد العام : وحيد العبيدي

مالزم القائد العام : محسن الزريقي
منسق عام الربامج والتدريب : ابراهيم درمول 

مستشار مكلف بالهياكل : فتحي السدراوي
حاتم   : واملالية  املشاريع  بلجنة  مكلف  مستشار 

عيشاوية
املفوض الدويل : محمد عيل الخياري

الرسمي  والناطق  العامة  بالعالقات  مكلف  مستشار 
: فوزي الزارعي

مستشار الشؤون القانونية : األسعد العيش
أمني املال : ياسني غراب

املفوضة الدولية : هندة املعريف
املقرر العام : الهادي بنخود

بن  : سفيان  القيادات  لتنمية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
فرج

قائدة مكلفة بالحوكمة واالسرتاتيجية : هالة أورير
قائدة مكلفة بالرشاكة : توماظر بالطيب

قائد مكلف باملراقبة املالية : باسم بن حسن
قائد قسم الرواد : محمد الجراية

قائدة قسم العصافري : جيهان الرقيق
قائدة قسم الزهرات : خولة الطرابليس

قائد قسم األشبال : محمد الناجي عامر
قائدة قسم املرشدات : اميان بن حامد

قائد قسم الكشافة : الطاهر الطرابليس
قائدة قسم الدليالت : رباب الخاميس

قائد قسم الجوالة : مؤمن سعايدية
قائد مكلف باإلعالم وصورة الكشفية : رامي السعيدي

قائد مكلف بالثقافة الرقمية : غازي الكايف

    الهدف :
الجنسني  من  والشباب  الناشئة  تربية 
الكشفية  الحركة  مبادئ  عىل  إعتامدا 
الطريقة  وحسب  العامل  يف  واإلرشادية 
املجتمع  وواقع  يتامىش  مبا  الكشفية 
قدراتهم  تنمية  عىل  وتساعدهم  التونيس 
الروحية والعقلية والجسدية واالجتامعية 
الله  نحو  بالواجب  القيام  فيهم  وتجذر 
يؤهلهم  مبا  اآلخرين  ونحو  الذات  ونحو 

ليكونوا مواطنني مسؤولني.

    عضو بـ :
- املنظمة الكشفية العاملية منذ 1957.

- الهيئة العاملية ملرشدات الكشافة.
- املنظمة الكشفية العربية منذ 1956.

- الهيئة العربية للمرشدات.
- منظمة الصداقة الدولية للكشافة 

واملرشدات منذ 1977.
- الهيئة العاملية للربملانيني الكشافني.

- االتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات.
- االتحاد العاملي للكشاف املسلم.

   عضو مؤسس لـ :
- االتحاد الكشفي للربملانيني العرب.
- االتحاد الكشفي للمغرب العريب.

- االتحاد املغاريب لرواد الكشافة واملرشدات.
- شبكة كفى.

   عضو مالحظ بـ :
التابع  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس   -

لألمم. 

أرقام هامة لسنة 2018

- 350 فوجا و 1887 وحدة.
- 5882 قائدا)ة( متطوعا)ة(.

- 943 عصفورا بني 5 و 7 سنوات.
- 15591 شبال وزهرة بني 7 و 12 سنة.

- 12134 كشافا ومرشدة بني 12 و 17 سنة.
- 2996 جواال ودليلة بني 17 و 25 سنة.

- 3865 رائدا ومحبا.
- 14 موظفا )وقت كامل(.

- 24 عامال عرب آلية تشغيل الشباب.
- 494 836 715 امليزانية العامة للمنظمة.

اإلفرتاضية  املساهمة   5  126  400  000  -
ساعة   1  025  280 يقارب  مبا  للمتطوعني 

عمل.
- 000 50 كشاف ناشط غري منخرط.

منظمة الكشافة التونسية يف سطور :

اإلدارة التنفيذية : 
املدير التنفيذي : ماهر الطرابليس 

معز  محمد   : والربامج  التدريب  مدير 

الرسائري 

مدير اإلعالم واالتصال : ظافر التميمي 

مكلف بوحدة التجهيز واملمتلكات : بشري املعريف 

 

فريق املشاريع :
مدير مرشوع قادة املستقبل : آمال جربان

منسق مرشوع قادة املستقبل : بسام بوشعالة

مدير مرشوع وصل : ظافر التميمي

منسق مرشوع سفراء الشباب : منذر القنوين
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أنشطة مميزة وتكرميات :

زيارة األمني العام للمنظمة الكشفية العاملية لتونس :
أدى القائد أحمد الهنداوي زيارة رسمية لتونس وذلك لإلرشاف 

عىل إجتامع لجان املكتب الكشفي العاملي بتونس بحضور أكرث 

من 80 قائد من مختلف أنحاء العامل، كام حرض إجتامع املجلس 

اللقاء،  هذا  خالل  تكرميه  تم  حيث  التونسية  للكشافة  األعىل 

وتعد هذه هي ثاين زيارة للقائد أحمد الهنداوي لتونس وكانت 

األوىل ملا كان يشغل منصب مستشار األمني العام لألمم املتحدة 

لشؤون الشباب.

نشاط  عىل  للتعرف  الهنداوي  أحمد  للقائد  فرصة  وكانت 

االسرتاتيجية  خطتها  ضمن  إنجازه  تم  وما  التونسية  الكشافة 

للفرتة 2016 - 2025.

القائد  التونسية  الكشفية  الحركة  فقيد  لروح  الوفاء  لقاء 

بشري العريبي :
لروح  الوفاء  لقاء  التونسية  للكشافة  العامة  القيادة  نظمت 

املرحوم القائد البشري العريبي بحضور عائلة الفقيد وعدد كبري 

من القيادات الكشفية وروادها.

أنشطة  من  يضم صورا  معرض خاص  إنجاز  باملناسبة  تم  وقد 

الفقيد وتم إصدار كتيب جمع عددا من الكلامت وثقها أصدقاء 

املرحوم ورفقاء دربه من القيادات الكشفي.

وقد استعرض الحارضون مناقب الفقيد ودوره يف إثراء التجربة 

كالربامج  املجاالت  كافة  يف  ومساهامته  التونسية  الكشفية 

والتدريب وغريها.

انعقاد االجتامع الدوري لقادة الجهات :
االجتامع  عىل   2018 سبتمرب  شهر  خالل  العام  القائد  أرشف 

العامة  القيادة  أعضاء  بحضور  وذلك  الجهات  لقادة  الدوري 

وإدارة الجمعية، وكانت فرصة مناسبة لتقييم أداء فريق القيادة 

تعرتض  التي  والصعوبات  املشاكل  واستعراض  املوسع  العامة 

الجهات يف تنفيذ مختلف األنشطة.

كام تم تقديم خطة القيادة العامة ومختلف املشاريع الجديدة 

املستقبل  قادة  مشاريع  ضمن  التطبيق  حيز  ستدخل  التي 

باملناسبة  تم  كام  منها.  االستفادة  وكيفية  وميديايت  والسالم 

تقديم جلسات تدريبية لقادة الجهات يف نطاق تطوير القدرات 

الذاتية للقيادات الكشفية.
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الحوكمة
املجالس واملؤمترات  بتنظيم  الجمعية خاصة  العامة بحوكمة  القيادة  اهتمت 
كنف  يف  القرارات  واتخاذ  الدورية  االجتامعات  وبتنظيم  أوقاتها  يف  الجهوية 

الشفافية.
كام عملت عىل احرتام مختلف الهياكل وكذا تطبيق ما ورد يف القانون األسايس 

والقانون الداخيل للجمعية.
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اإلجتامعات :

350

186731604

9825

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
القائد العام متابعة تنفيذ الخطة السنوية 25 مشارك النادي املركزي طيلة الفرتة إجتامعات القيادة العامة

القيادة العامة االرشاف عىل انتخاب قائد 

جهة سوسة

100 مشارك سوسة سبتمرب 2018 مؤمتر جهة سوسة

القيادة العامة :
اهتمت القيادة العامة بعقد اجتامعاتها الدورية طبقا ملقتضيات القانون األسايس للمنظمة وذلك قصد متابعة تنفيذ 

األنشطة الوطنية من ناحية وتقييم ما تم إنجازه من ناحية أخرى.

كام أولت القيادة العامة اهتاممها ملتابعة األنشطة الجهوية وخاصة انعقاد املجالس واملؤمترات الجهوية يف موعدها.
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باجة

448
الكاف

437

جندوبة

248 بنزرت

1776
تونس

2411 بن عروس

1363

منوبة

248
أريانة

248
نابل

248

زغوان

248
سليانة

248
القريوان

913

سوسة

2727
املنستري

املهدية2969

849
القريوان

519

سيدي بوزيد

1432

صفاقس

6431

قابس

3443

قفصة

3555

توزر

1711

قبيل

999

تطاوين

1229

مدنني

1146 أخرى

229

إحصائيات :

عصافري

1106

زهرات

9252

أشبال

10832

مرشدات

5239

كشافة

9114

دليالت

1044

جوالة

2699

رواد وأحباء

3865

حسب الجهات :
بحوايل  تقدر  زيادة  التونسية  الكشافة  منظمة  سجلت 

%20 يف عدد املنخرطني مقارنة بالسنة الفارطة، ويرجع 

جديدة  ووحدات  أفواج  خلق  إىل  باألساس  النمو  هذا 

املجتمع  أوساط  داخل  الكشفية  املنظمة  صورة  وتطور 

الناشئة،  تربية  عىل  تعمل  منظمة  باعتبارها  التونيس 

وكان ملشاريع الكشافة التونسية يف مجال بعث املشاريع 

ونرش ثقافة التسامح ومقاومة التطرف العنيف وتنظيم 

حمالت لفائدة املجتمع األثر االيجايب يف تطور العضوية.

حسب األقسام :

تواصل تطور عدد املنخرطني يف أقسام األشبال والزهرات 

تنخفض  حني  يف  معقولة  بنسبة  واملرشدات  والكشافة 

والدليالت  الجوالة  قسمي  مستوى  عىل  النسبة  هذه 

وهو ما يتطلب مزيد العمل الستقطاب هذه الفئة من 

املنخرطني  عدد  يف  الحاصل  التطور  رغم  وذلك  الشباب 

خالل السنتني األخريتني.



 الكشافة التونسية - القيادة العامة    12

 



13 التقرير السدايس للفرتة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2018  

الربامج واألنشطة
كان أبرز محاور عمل لجنة الربامج الحرص عىل استكامل إعداد مختلف الربامج 
الرتبوية لكافة األقسام الفنية، واالنطالق يف التجربة داخل الوحدات الكشفية.
الجزء الثاين مراعاة برمجة واقعية تقوم باألساس عىل احتياجات قادة الوحدات 
الكشفية، والعمل عىل تطبيق مختلف أنشطة األقسام الفنية يف تناغم كيل مع 
قادة الجهات وذلك عىل أساس برمجة متوازنة تراعي التوزع الطبيعي لألنشطة 

وطنيا وجهويا وحليا، وتوفر أرضية للوحدات للنشاط الرتبوي الجيد.
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قسم العصافري
من 5 إىل 7 سنوات

العمل على مزيد 
نشر أسراب العصافري 

ودعمها تربويا

قسم الزهرات
من 7 إىل 12 سنة

إعادة النظر يف املنهاج 
الرتبوي للقسم ودعم 
املندوبات واملفوضات

قسم الكشافة
من 13 إىل 17 سنوات

قسم املرشدات
من 13 إىل 17 سنة

دعـم الالمركزية يف 
تنفيذ األنشطة 

الوطنية

تحفيز وتمكينهن الشابات 
من مزيد اإلبداع يف 

األنشطة

قسم األشبال
من 7 إىل 12 سنة

دعم األنشطة االقليمية 
والجهوية وتدعيم 

التكوين القيادي

قسم الجوالة
من 18 إىل 23 سنة

مراجعة الرتاتيب 
التنظيمية ومنهاج 

قسم الجوالة

قسم الرواد واألحباء
كافة األعمار

قسم الدليالت
من 18 إىل 23 سنة

العمل على دعم 
موارد الجمعية واالشعاع 

العربي والعاملي

استقطاب الدليالت
ومزيد الحرص على 

تكوين العشائر

تقديم عام 
لألقسام الفنية

نشاط األقسام الفنية :
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نشاط األقسام الفنية :

قسم الزهرات :
عمل قسم الزهرات عىل استكامل مرشوع الربنامج الرتبوي للقسم من حيث مراجعة الصياغة واختيار شكل اإلصدار، وركز بالخصوص عىل 

تجربة هذا الربنامج ضمن امللتقى الوطني لباقات الزهرات خالل الصائفة املنقضية.

كام عملت قيادة القسم عىل االهتامم بتدريب القائدات عضوات الدورية املركزية والوطنية قصد ضامن مستقبل القسم يف السنوات القادمة.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم أعضاء الّدورّية 

املركزّية

الّنادي املركزي

نادي فوج 

الحدائق

نادي جهة 

تونس

مرّتني شهرّيا إجتامعات الّدورّية املركزّية

املحور: إعداد أفضل مرشوع 

تربوي يف املجال البيئي

مفوضيات الزّهرات طيلة املوسم املسابقة الوطنّية بني املفوضيات

قيادة الّلقاء إجتامع لجنة إعداد امللتق 15 قائدة املركز الّدويل 

للّتخييم 

والّتدريب بربج 

الّسدرّية

07 و 08 

جويلية  2018

اإلجتامع الّتحضريي للملتقى الوطني 

للزّهرات

قيادة الّلقاء -الّتعريف بالربنامج الرّتبوي 

الجديد

- تدريب القائدات عىل 

الّتعامل مع برنامج املرحلة

املحور: اإلحتباس الحراري

300 زهرة و قائدة  معهد محمد

 بوذينة

بالحاممات

من 23 إىل 31 

جويلية 2018
امللتقى الوطني لباقات الزهرات

 BrowniesCamp 2018
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نشاط األقسام الفنية :

قسم األشبال :
الرتبوية املتعلقة به، كام عمل عىل إعادة العمل بنظام  الربنامج الرتبوي ومختلف اآلليات  أعطى قسم األشبال األولوية املطلقة الستكامل 

املحطات الرتبوية الشهرية والتي ساهمت يف تنشيط الوحدات واملفوضيات. كام اهتم القسم بزيارة الوحدات ومختلف األنشطة الخاصة 

بالوحدات أو املفوضيات وحرص عىل إعطاء الدعم الالزم لقيادات األشبال من أجل تحسني مستوى الوحدات، من ذلك إعادة العمل بنظام 

الجودة فاف.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد القسم متابعة تنفيذ الخطة السنوية 25 قائد النادي املركزي من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

إجتامعات الّدورّية املركزّية

قيادة القسم مسابقة إلنجاز أفضل نشاط 

تطبيقا ملحطة تربوية

كافة الفرق نوادي الفرق طيلة املوسم 

الكشفي

املسابقة الوطنية للقسم

قيادة القسم تحسني املستوى الفني للفرق 14 فرقة نوادي الفرق من فيفري إىل 

سبتمرب 2018

نظام االعتامد فاف

قيادة القسم  آليات ملساعدة قادة

 الوحدات عىل تطبيق املنهاج

الرتبوي

كافة الفرق نوادي الفرق طيلة املوسم 

الكشفي

املحطات الرتبوية

الدورية الوطنية - متابعة ودعم نشاط 

املفوضيات والفرق

- متابعة تطبيق املحطات 

الرتبوية

- زيارات خاصة بنظام فاف

160 زيارة طيلة 

املوسم

نوادي الفرق طيلة املوسم 

الكشفي

الزيارات

الدورية املركزية  التعريف بالربنامج الرتبوي

الجديد وآليات تطبيقه

450 فرقة املركز الّدويل 

للّتخييم 

والّتدريب بربج 

الّسدرّية

من 27 إىل 29 

أفريل 2018

 امللتقى الوطني للقادة حلم األشبال

2018

الدورية الوطنية زيارات متابعة ودعم  كافة الفرق املشاركة

يف النشاط الصيفي

مراكز التخييم جويلية وأوت 

2018

النشاط الصيفي
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قسم املرشدات :
عملت قيادة القسم عىل مزيد االهتامم بأنشطة املفوضيات وفرق املرشدات من دعم العضوية واستقطاب عدد كبري من الفتيات من خالل 

أنشطة منوذجية، كام عملت قيادة القسم عىل إعادة امللتقيات الوطنية من خالل تنظيم امللتقى الوطني لالستكشاف واملغامرة مبدينة زغوان 

كان تحت شعار االستكشاف واملغامرة.

نشاط األقسام الفنية :

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم التحضري للملتقى الوطني

اللوجستيك والربنامج الفني 

والرتبوي

10 قائدات نادي فوج 

الحدائق

15 أفريل 

2018

إجتامعات الّدورّية املركزّية

الرتبية من خالل الشجاعة، 

اكتشاف الذات، التعايش 

مع البيئة، قواعد املغامرة 

املنّظمة، تحدي عوامل البيئة 

و اجتيازها.  

202 مشاركة زغوان 29 و 30 

أفريل و 1 و 2 

ماي 2018

امللتقى الوطني لإلستكشاف واملغامرة 

» ربيع املغامرة »2018«
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نشاط األقسام الفنية :

قسم الكشافة :
ظهرت الحركة الكشفية يف تونس ضمن الفرق الفرنسية سنة 1912.تأسست الحركة الكشفية التونسية سنة 1933 وتوحدت تحت راية منظمة 

الكشافة التونسية سنة 1957. 

وهي منظمة تربوية مفتوحة للجميع، لها صفة املنظمة ذات املصلحة العامة مبقتىض األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد القسم متابعة تنفيذ الخطة السنوية النادي املركزي 

ونادي فوج 

الحدائق

7 إجتامعات إجتامعات الّدورّية املركزّية

قيادة القسم تكوين وتدويب أعضاء 

املفوضيات يف مجال الربامج

262 قائدا جزيرة قرقنة 28، 29 و 30 

افريل 2018

امللتقى الوطني فريق املفوضية 

»الكشفية عشق الينتهي«

قيادة القسم متثيل الكشافة التونسية 

وتعميق أوارص الصداقة بني 

الجمعيات املشاركة

مشاركة 120 بني 

كشافني ومرشدات 

وقائدات و قادة

الجزائر من 25 اوت 

اىل 5 سبتمرب 

2018

املعسكر العريب

قيادة القسم متثيل الكشافة التونسية 

وتعميق أوارص الصداقة بني 

الجمعيات املشاركة

مبشاركة 6 كشافني 

و قائدا

عامن من 26 جويلية 

اىل 2 اوت 

2018

املخيم الدويل للكشاف املتقدم

قيادة القسم طالئع جهة أريانة منتزه النحيل 3 جوان 2018 تسليم جوائز الجامبوري

الدورية املركزية تتويج الفرق املتميزة - فرقة عمر املختار 

فوج مجاز الباب من 

جهة باجة

- فرقة البشري صفر 

من فوج بومهل 

البساتني بجهة بن 

عروس

بلدية بومهل 14 أفريل 

2018

متميزون

الدورية الوطنية نوادي الفرق 

والجهات

3 جوان 2018 اليوم الوطني للكشاف

الدورية الوطنية  مبشاركة 2000

متطوعا و متطوعة

جهات تونس 

الكربى، بنزرت، 

الكاف، قفصة

شهر رمضان 

2018

موائد اإلفطار
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قسم الدليالت :
ظهرت الحركة الكشفية يف تونس ضمن الفرق الفرنسية سنة 1912.تأسست الحركة الكشفية التونسية سنة 1933 وتوحدت تحت راية منظمة 

الكشافة التونسية سنة 1957. 

وهي منظمة تربوية مفتوحة للجميع، لها صفة املنظمة ذات املصلحة العامة مبقتىض األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

نشاط األقسام الفنية :

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم السعي لالرتقاء باملستوى 

الفني للقائدات )مفوضات، 

قائدات عشائر( واملساهمة 

يف تنمية مهاراتهن القيادية 

لتحفيزهن نحو بذل أقىص 

قدراتهن والقيام بأنشطة ذات 

جودة.

31 قائدة املحرس 

صفاقس

من 7 إىل 9 

أفريل 2018

الندوة الوطنية لقائدات الدليالت

تقييم النشاط املنَقيض 

والتشاور حول مرشوع الخطة 

السنوية للقسم

15 قائدة النادي املركزي 

وفوج الحدائق

طيلة املوسم إجتامع الدورية املركزية
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نشاط األقسام الفنية :

قسم الجوالة :
ظهرت الحركة الكشفية يف تونس ضمن الفرق الفرنسية سنة 1912.تأسست الحركة الكشفية التونسية سنة 1933 وتوحدت تحت راية منظمة 

الكشافة التونسية سنة 1957. 

وهي منظمة تربوية مفتوحة للجميع، لها صفة املنظمة ذات املصلحة العامة مبقتىض األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد القسم متابعة تنفيذ الخطة السنوية 10 قادة النادي املركزي من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

إجتامعات الّدورّية املركزّية

قيادة القسم - االحتفال باملائوية حركة التجوال

- االحتفال باليوم الوطني للجوال

- ورشات تنمية املجتمع

- تدعيم جهود جهة الكاف يف نرش 

حركة الكشفية يف ربوع الجهةب

400 مشارك 20 جهة الكاف من 29 أفريل 

2018 إىل 2 

ماي 2018

امللتقى الوطني لقاء املائوية

قيادة القسم - تعريف املصطلحات الخاصة 

مبحور الكوارث وتوحيدها

- دور الكشافة التونسية يف مجال 

مجابهة الكوارث 

منظومة العمل اإلنساين ومبادئه

- التعرف عىل عمل الحامية 

املدنية وكيفية عملها وتدخلها أثناء 

حصول الكارثة 

- التعرف عىل عمل الهالل األحمر 

التونيس وكيفية عمله وتدخله أثناء 

حصول الكارثة 

20 بكل جهة باجة

مدنني

سوسة

افريل  – ماي 

2018

الدورات الجهوية ملرشوع سفراء 

الشباب 3

قيادة القسم  االحتفال باملائوية

 حفل افتتاح حول تاريخ

 الشخصيات العربية يف دول املغرب

العريب و دورها

 خرجة خلوية و عيش حياة الخالء

مبنطقة تازركة والية نابل

 سهرات تاريخ العرب و الوحدة

املغاربية

 يوم العادات التقاليد

رواق التحدي و املغامرة

قرية التنمية  املستدامة

سهرة املائوية واالحتفال 

350 مشارك 

6 دول عربية 

6 جهات

برج السدرية من 6 اىل 14 

اوت 2018

 امللتقى املغاريب

ROVER_MAGH
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قسم الرواد واألحباء :
ظهرت الحركة الكشفية يف تونس ضمن الفرق الفرنسية سنة 1912.تأسست الحركة الكشفية التونسية سنة 1933 وتوحدت تحت راية منظمة 

الكشافة التونسية سنة 1957. 

وهي منظمة تربوية مفتوحة للجميع، لها صفة املنظمة ذات املصلحة العامة مبقتىض األمر الصادر بتاريخ 16 فيفري 1977.

نشاط األقسام الفنية :

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة القسم 24 مشارك الحاممات 14 و 15 

أفريل 2018

إجتامعات الّدورّية الوطنية

قيادة القسم رواد من تسعة أقطار 

عربية حوايل 76 

مشارك

تونس - 

القريوان 

- سوسة 

- املهدية - 

املنستري

من 21 إىل 28 

أفريل 2018

لقاء الصداقة

قيادة الّلقاء 15 قائدة سوسة من 26 إىل 30 

أفريل 2018

اإلجتامع السنوي للجنة العاملية 

ملنظمة الصداقة الدولية

قيادة الّلقاء 100 مستفيد  املنيهلة وبن

عروس

ماي 2018 قفة رمضان

لجنة النرش جوان 2018  إصدار العدد 63 من نرشية دامئا
مستعد
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التدريب
قامت اللجنة الوطنية لتنمية القيادات بتعديل أنظمة التأهيل الكشفي الخاصة 
بقيادات الوحدات، وذلك من خالل مراجعة عميقة للمحتوى التدريبي وأنظمة 
التأهيل، وقد متكنت اللجنة يف ظرف قيايس من استكامل أنظمة تأهيل قادة 
الوحدات وتم االنطالق يف تجربتها يف مختلف الهياكل التي تعتني بالتدريب.

عمل  قاعدة  ستوفر  والتي  للتدريب  األلكرتونية  املنظومة  استكامل  تم  كام 
أساسية لدراسة احتياجات املنظمة التدريبية.
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األنشطة التدريبية :

اللجنة الوطنية لتنمية القيادات :
واصلت اللجنة الوطنية لتنمية القيادات عملها يف هذه الفرتة والذي متّيز بإنهاء املرحلة األخرية من التجربة امليدانية ألنظمة التأهيل الجديدة. 

كام عملت عىل الزاد التدريبي لقادة التدريبي ومساعديهم من خالل التكثيف من دورات روافد للتنمية القيادية وتجديد قامئة املواضيع 

املقدمة والوسائل التدريبية املعتمدة.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قائد اللجنة متابعة تنفيذ الخطة السنوية 10 قادة النادي املركزي من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

إجتامعات الّدورّية املركزّية

قيادة الدورة تأهيل قادة التدريب وإجازتهم 24 متدرب نابل من 24 إىل 28 

أوت 2018

الدورة الرسمية لقادة التدريب

قيادة اللجنة تأهيل قادة الوحدات ومساعديهم 310 مشارك املركز الدويل 

للتدريب 

والتخييم بربج 

السدرية

سبتمرب 2018 الدورات التدريبية متهيدية وشارة 

خشبية

قيادة اللجنة تدعيم الزاد التدريبي لقادة 

التدريب ومساعديهم

100 مشارك  صفاقس

القريوان

املنستري

نابل

يومي 3 و 4 

مارس 2018 

يومي 17 و 18 

مارس 2018

يومي 30 

جوان و 1 

جويلية 2018 

يومي 7 و 8 

جويلية 2018

دورات روافد

قائد اللجنة قيادات الكشافة 

التونسية

النادي املركزي طيلة الفرتة املنظومة الرقمية لتنمية القيادات
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الرشاكة
قامت لجنة الرشاكة بتقييم مختلف اتفاقيات الرشاكة، كام عملت عىل الحضور 
املنظمة  تواجد   دعم  قصد  الرشكاء  مع  واللقاءات  االجتامعات  مختلف  يف 
املدعمني ومتكنت  بتنشيط عالقاتها مع مختلف  اللجنة  الكشفية. كام قامت 
الكشفية  املنظمة  ستقوم  التي  املشاريع  من  لعدد  متويل  عىل  الحصول  من 
السابقة ضمن مرشوع  املشاريع  نجاح  ولعل  القادمة.  الفرتة  بتنفيذها خالل 
قادة املستقبل وسفراء الشباب ومرشوع نرش ثقافة التسامح ساهم بشكل كبري 

يف حصول املنظمة عىل متويالت جديدة.
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أنشطة الرشاكة :

مرشوع قادة املستقبل :
مرشوع يف جزئه الثالث بالرشاكة مع الكشافة الدمناركية ويستمر من سنة 2018 إىل 2021 ويتضمن عددا من املشاريع الفرعية والتي تندرج 

ضمن دعم القدرات الفردية للفتية والشباب حتى يكونوا فاعلني يف مجتمعاتهم املحلية.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة املرشوع متابعة تنفيذ خطة املرشوع 21 مشارك تونس من 2 إىل 6 

ماي 2018

ورشات عمل فرق املتطوعني التونسيني 

و الدمناركيني

قيادة املرشوع يهدف النشاط إىل تعزيز ثقة 

الكشافني يف قدراتهم عىل االندماج 

يف الحياة العامة عرب تدريبهم 

عىل الحوار يف مختلف القضايا 

االجتامعية وذلك من خالل :

- تنظيم دورات تدريبية 

ومنتديات حول تصميم وإنجاز 

حمالت منارصة

- تنظيم حمالت منارصة وأنشطة 

توعوية عىل مختلف األصعدة 

)وطنية، إقليمية، جهوية، محلية(

83 مشارك مركز التكوين 

املهني بقمرت  

من 20 إىل 23 

جوان 2018

املنتدى الوطني للمتحدثني الشبان  

قيادة املرشوع يهدف النشاط اىل متكني القيادات 

الكشفية ومنحها املهارات الالزمة 

إلنجاز مشاريع مجتمعية يف 

محيطه املحيل وذلك من خالل 

توفري : 

- دورات يف تدريب املدربني يف 

مجال بعث مشاريع املبادرات 

املجتمعية 

- دورات تدريبية يف تصميم 

وتنفيذ املبادرات املجتمعية

19 مشارك مركز التكوين 

املهني بقمرت  

من 21 إىل 23 

جوان 2018

دورة تدريب املدربني

قيادة املرشوع دعم الالجئني يف تونس 3400 مشارك تونس 

العاصمة

23 جوان 

 2018

يوم املواطنة

قيادة املرشوع 29 مشارك املركز الدويل 

للتدريب 

والتخييم بربج 

السدرية

من 29 أوت 

إىل 2 سبتمرب 

2018

وتنفيذ  تصميم  يف  تدريبية  دورة 

املبادرات املجتمعية
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قيادة املرشوع تهدف فضاءات املجتمع املدين 

إىل توفري اإلمكانيات الالزمة 

ملختلف الهياكل والقيادات لدعم 

قدرتهم عىل تحقيق انتشار األفواج 

الكشفية خاصة يف املناطق األقل 

حظا وذلك من خالل :

- إنشاء أفواج كشفية جديدة 

يف املناطق التي تعاين نقصا يف 

األنشطة الجمعياتية

- تدريب مرشدي األفواج الكشفية 

- تركيز املجموعات الكشفية 

للعائالت

- بناء قدرات منسقي الكشفية 

للعائالت

- تطوير مدونة السلوك للمشاركة 

يف الحركة الكشفية

83 مشارك تونس من 6 إىل 9 

سبتمرب 2018

دورة تدريب مرشدي االفواج

أنشطة الرشاكة :
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أنشطة الرشاكة :

مرشوع ميديايت :
مرشوع جديد تقوم منظمة الكشافة التونسية بتنفيذه بالرشاكة مع مثانية جمعيات أخرى بتمويل من االتحاد األورويب، ويهدف املرشوع إىل 

نرش ثقافة التسامح ونبذ التطرف والعنف من خالل إنجاز قافلة تجوب مختلف واليات الجمهورية التونسية يتم خاللها تقديم عروض وتنشيط 

املشاركني ضمن ورشات مبتكرة.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
قيادة املرشوع إعداد ومتابعة تنفيذ املرشوع 10 مشارك تونس من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

إجتامع قيادة املرشوع

قيادة املرشوع تقديم املرشوع ملختلف وسائل 

اإلعالم والرشكاء وجمعيات 

املجتمع املدين ومؤسسات الدولة 

ذات العالقة

150 مشارك تونس   12 جويلية 

2018

اللقاء اإلعالمي لإلعالن عن انطالق 

النشاط

االجتامعات :
حرصت لجنة الرشاكة عىل التواصل مع مختلف الرشكاء من منظامت وجمعيات ووزارات وعقد اجتامعات دورية معهم قصد دعم تواجد 

الحركة واملحافظة عىل العالقات الطيبة، كام تم اقرتاح عدة برامج وأنشطة ورشاكات سيتم تنفيذها خالل املستقبل القريب، وتأيت هذه الربامج 

بعد سلسلة األنشطة التي نفذتها الكشافة التونسية ونجحت فيها بامتياز.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
وزارة الشباب رامي السعيدي تونس سبتمرب 2018 اختتام الربنامج الوطني للسياحة 

الشبابية الشاطئية

لجنة الرشاكة تقييم أنشطة الرشاكة ظافر التميمي

ماهر الطرابليس

تونس   من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

االجتامعات الدورية مع اليونيسيف
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صورة الكشفية
عملت اللجنة الوطنية لإلعالم واالتصال عىل تغطية مختلف التظاهرات الكربى 
التي نظمتها وشاركت فيها الكشافة التونسية وإىل تعزيز التدخل اإلعالمي يف 

مختلف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة.
االجتامعية  والصفحات  الواب  موقع  عرب  التواصل  بتعزيز  اللجنة  قامت  كام 
قصد الرتويج الجيد لألنشطة والتواصل املبارش مع مختلف الفاعلني يف ميدان 

االتصال واإلعالم.
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التغطية اإلعالمية :

لجنة االتصال واإلعالم :
سعت لجنة الرتصال واالعالم إىل دعم تواجد الكشافة التونسية عىل الصعيد اإلعالمي والتسويق ملختلف األنشطة الكشفية، هذا وقد سجلنا 

تواجد املنظمة يف مختلف وسائل اإلعالم خاصة منها املسموعة واملرئية. من جهة أخرى اهتمت اللجنة باإلعالم الداخيل من خالل االهتامم 

مبوقع الكشافة التونسية عىل الشبكة العنكبوتية والتواصل املستمر عرب الصفحات االجتامعية.

ي 
س
ون
الت

ي 
الفريق اإلعالمي الكشف

TUNISIAN SCOUT COMMUNICATIO
N TE

AM
 

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
القيادة العامة تكريم وتوسيم القيادات بوسام 

االستحقاق الكشفي

300 مشارك تونس سبتمرب 2018 الحفل السنوي

لجنة الرشاكة تقديم الدعم اللوجستي واملعنوي 

للمترضرين من الفياضات

300 مشارك نابل   سبتمرب 2018 فيضانات والية نابل

لجنة اإلعالم نرش مختلف األخبار واملناشري 

واألنشطة عرب املوقع الرسمي

تونس من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

موقع الواب

لجنة اإلعالم دعم التواجد اإلعالمي والتواصل 

املبارش

أكرث من 70000 

محب

تونس من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

الصفحات االجتامعية

لجنة اإلعالم التواجد الدوري يف وسائل اإلعالم 

املكتوبة واملسموعة واملرئية 

للتعريف بأنشطة الكشافة 

التونسية

تونس من أفريل إىل 

سبتمرب 2018

اإلعالم الخارجي



العالقات الخارجية
يف  التونيس  التواجد  دعم  يف  الكبري  الدور  الخارجية  العالقات  للجنة  كانت 
مختلف املحافل الدولية رغم نقص االمكانيات املادية، ولكن بفضل املجهودات 
املبذولة من قبل مختلف القيادات الكشفية أمكن متثيل الكشافة التونسية يف 

مختلف االجتامعات واللقاءات اإلقليمية والدولية.
العاملية  الهيئات  مختلف  يف  متواجدة  التونسية  الكشافة  أن  بالذكر  والجدير 

الكشفية.
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األنشطة الخارجية :

لجنة العالقات الخارجية :
مرشوع جديد تقوم منظمة الكشافة التونسية بتنفيذه بالرشاكة مع مثانية جمعيات أخرى بتمويل من االتحاد األورويب، ويهدف املرشوع إىل 

نرش ثقافة التسامح ونبذ التطرف والعنف من خالل إنجاز قافلة تجوب مختلف واليات الجمهورية التونسية يتم خاللها تقديم عروض وتنشيط 

املشاركني ضمن ورشات مبتكرة.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
الكشافة 

األمريكية

التعرف عىل آخر االستعدادات 

للمخيم الكشفي العاملي

محمد عيل الخياري الواليات 

املتحدة 

األمريكية

أفريل 2018 يف  البعثات  ورؤساء  ممثيل  اجتامع 

الجمبوري العاملي بأمريكيا

1

العالقات 

الخارجية

تقييم العمل املغاريب وانتخاب 

الرئيس الجديد لالتحاد

20 مشارك جربة أفريل 2018 مؤمتر االتحاد الكشفي للمغرب العريب 2

العالقات 

الخارجية

خولة الطرابليس

إسالم ضيف

كينيا ماي 2018 لقاء تدريبي دويل 3

املكتب الكشفي 

العاملي

تولت الكشافة التونسية االهتامم 

بالجانب اللوجستي واستقبال 

الوفود املشاركة

80 مشارك تونس ماي 2018 اجتامع لجان املكتب الكشفي العاملي 4

العالقات 

الخارجية

نوال الغايل الهند جويلية 2018 لقاء تدريبي دويل 5

العالقات 

الخارجية

اميان بنحامد

هالة أورير

السودان جويلية 2018 دورة تدريب املدربات 6

العالقات 

الخارجية

8 مشاركني سلطنة عامن جويلية 2018 املخيم الكشفي الصيفي للكشاف 

املتقدم

7

العالقات 

الخارجية

مشارك واحد كوريا الجنوبية أوت 2018 الجامبوري الدويل الخامس للطالئع 8

قسمي الكشافة 

واملرشدات

تنمية أوارص املحبة بني الشباب 

الكشفي العريب

120 مشارك الجزائر سبتمرب 2018 املخيم الكشفي العريب 9



33 التقرير السدايس للفرتة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2018  

التمويل الذايت
واصلت لجنة تنمية املوارد املالية والشؤون العقارية العمل عىل تنمية موارد 

الجمعية وذلك بانطالق مشاريع جديدة ضمن رشكة برومو سكوت.
كام انكبت اللجنة عىل تقويم ممتلكات الجمعية واملساهمة يف ايجاد حلول 

للمشاكل العقارية لبعض الجهات واألفواج.
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التمويل الذايت :

لجنة التمويل الذايت واملشاريع املنتجة والشؤون العقارية :
تعمل لجنة التمويل الذايت واملشاريع املنتجة والشؤون العقارية عىل دعم املوارد الذاتية من خالل الرشكة التجارية برومو سكوت التي نفذت 

مشاريع منتجة، كام تم إحصاء املمتلكات العقارية وتم البدء يف عملية التقييم املادي لهذه املمتلكات قصد استثامرها، كام تم عقد عدة 

جلسات مع وزارة الشؤون العقارية لفض مختلف املشاكل العقارية التي تعاين منها األفواج.

اإلرشاف األهداف عدد املشاركني املكان التاريخ النشاط ع/ر
لجنة املالية تدريب أمناء املال عىل املسك 

املايل السليم 

30 مشارك مطامطة أفريل 2018 الدورة الوطنية ألمناء املال 1

املكتب العاملي تدريب مسؤويل الرشكات يف مجال 

التسويق للمنتجات الكشفية

ظافر التميمي مركز جان فيل 

باريس

ماي 2018 الرشكات  ملسؤويل  الثاين  الدويل  اللقاء 

التجارية التابعة للمنظامت الكشفية

2

لجنة املالية استكام امللف النهايئ لرخصة البناء 

وإعداد ملف طلب العروض

12 مشارك النادي املركزي إجتامع لجنة دار الضيافة 3

إدارة الرشكة تدعيم كراءات قاعة املؤمترات 

وفتح مرشبة مبركز برج السدرية

النادي املركزي 

ومركز برج 

السدرية

طيلة الفرتة برومو سكوت 4

لجنة املالية - عقد اجتامعات مع وزارة أمالك 

الدولة 

- اجراء تقييم مادي ملمتلكات 

الكشافة التونسية

تونس طيلة الفرتة متابعة امللفات العقارية 5



35 التقرير السدايس للفرتة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2018  

التقرير املايل من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2018 :

ا����ر�فا��دا��لا��ـــــــــــــ���ت
063,500 106ا����ا��ت ا������

ا����ط ا�����
657,000 940,0005 1ا������ ا��ط�� ا��ھ�ات

�����/��� ������6 752,5004 110,500
240,841 682,00043 33ا����� ا����ر�� ا���ا��
367,449 900,00033 30ا����� ا����� �����ا��

�����36 244,00010 432,800
555,351 655,50041 43�����ت �����ري ا�����2018
ا���� 

220,000 26ا����ن ا�������
765,900 6د�� ���� �� �����ت

480,631 140,00020 11ا���ر��/ا���رة وا��������/ا��و��
ا�دارة ا������� 

426,122 48أ��رو ��� و����� ا�������
657,000 3���و��ت

672,885 8�����ء/��ء/ھ���/ا�����ت
021,378 7ا������ و ا����

421,950 6ا�����ت
564,151 072,00010 1ا�������ت (��دة ا����ت+ ���� أ���)

681,513 10و���� ا���� (��� ���- ����� + آداءات)
908,900 665,5006 2ا���وات وا������ات( ��وات ����� ووط���)

951,827 14�����ات و����� اداري
855,329 427,0426 1ا�����ت ا���ر���

535,414 4ا�������ت  
000,000 500,0001 2ا����ب ا�������

335,675 19��ظ���ت �����/400000د
226,292 555,00023 8��� ا����ر��/����ات ا���اءات + ����� ا����رات

414,500ا�����ء/���ء ا���ا�� 
934,600�����ت

393,039 779,70040 29���ط ا����م
910,000778,000 1ا����ل ا�����ت

395,500 11��� ا����ت/ ���  ا����ن ا�������-ا����ا���ت
000,000 8ا���ا�� /�������
467,000����� ����� ا���اج

100,000 806,7602 1���� ������ و ا���ظ���
881,003 208,376155 181���وع ��دة ����� ا����� 
016,837 970,0008���وع ���اء ا����ب

620,00023,205 25���وع ��� ����� ا������
0,00089,100دار ا������
053,20060,981 35���وع و��

919,498 668,253534 624ا�����ع
199,550 239ا����� ا�� 31/3/2018

948,305 328ا����� ا�� 30/09/2018
867,803 867,803863 863ا��ــــــــــــــ��ان ا��ــــــــــــــــ�م 

000,000 400 �وظ���ت ����� ا�� 10 �ر�ل 2019

            ا����د ا���م 
         و��د ا����دي

أ��ن ��ل 
����ن �راب

             ا���ر�ر ا�����  
�ن 01 أ�ر�ل ا�� 30 �����ر 2018



00 216 71 790 501
00 216 70 201 050

contact.scoutstunisiens@gmail.com


