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بسم الله الرحامن الرحيم
والصالة والسالم عىل ارشف املرسلني

اخوايت القائدات ...

اخويت القادة....

ال يسعنا يف نهاية هذه الدورة إال أن نعّب عن اعتزازنا و فخرنا مبا حققته جمعيتنا من مكاسب وايجابيات ساهمت ي النقلة النوعية ملختلف هياكل الجمعية 

العمومي  بالتمويل  الخاصة  القوانني واالجراءات  التي عاشتها بالدنا ورغم  السياسية واالجتامعية  املادية وقلة املوارد والتغيريات  وانشطتها رغم الصعوبات 

وحجب بعض املنح الدورية فان جمعيتنا حاولت ايجاد طرق متويل جديدة و مشاريع رشاكة وعّولت عىل التمويل الذايت ألنشطتها وعولت عىل تفهم قادتها 

و غريت سياسة الرصف و ترشيد االستهالك.

 وهي مناسبة لرنفع اسمى عبارات الشكر واالمتنان لجميع كشافينا وقادتنا وهياكلنا ملساهمتهم الفعالة لتحقيق هذه االنجازات من خالل املساهمة يف متويل 

االنشطة , والتكفل مبصاريف التنقل , وتقبل قرار القيادة العامة بحجب منح النشاط الصيفي , اضافة اىل تحمل القادة اعباء املشاركة يف االنشطة الخارجية .

كام انتهجت الجمعية سياسة التقشف يف االدارة , من خالل الضغط عىل مصاريف الطباعة والورق واالتصاالت واملحروقات , حيث تم بيع حافلة والتفويت 

يف اخرى إلحدى هياكلنا الكشفية , واعتامد طريقة الرتاسل اإللكرتوين وسياسة صفر اوراق .

وتوصلنا اىل تسوية الديون املتخلدة بذمة الجمعية يف االنخراط بالهياكل االقليمية والعاملية وهنا رضوري االشادة مبجهود القيادة العامة يف االحتفاظ مببلغ 

محرتم بالخزينة , وتسوية الديون الجبائية والقيام مبراقبة دورية ملالية الجمعية من قبل مكتب مراقب الحسابات معتمد , وتحيني جميع الوثائق واملستندات 

املالية , مام متكنا من الحصول عىل التمويل العمومي بعد جهد جهيد .

ولتمويل انشطة االقسام الفنية ودعم الجهات واالفواج ابرمت القيادة العامة عدة اتفاقيات رشاكة ومشاريع وفرت موارد جديدة , اضافة اىل احداث رشكة 

النهوض بالعمل الكشفي PROMOSCOUT  , ومرشوع القرية السياحية بالبقالطة , و قاعة املؤمترات .

وهو ما ممكننا من تحسني الوضعية االجتامعية للموظفني والعملة و تقبل سيارة جديدة كهبة و اعداد ملف لبناء الطابق االول من دار الضيافة بالنادي 

املركزي .

وضامنا لدميومة جمعيتنا واستقاللها املايل سنواصل العمل بكل شفافية ونجتهد إليجاد موارد مالية جديدة لتحقيق اهدافنا الرتبوية واملحافظة عىل بريق 

واشعاعها.

                                                             امني مال الكشافة التونسية

                                                             القائد ياسني غراب 
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فيها  سجلنا  التي  السابقة  بالفرتة  قياسا   27% بنسبة  للترصف  العام  امليزان  يف  بارتفاع   2016 جوان   30 اىل   2013 حويلية  غرة  من  املمتدة  الفرتة  متيزت 
3.567.053,469 دينارا مقابل 5.643.919,869 دينارا للدورة الحالية حيث بلغ صايف املداخيل 2.761.790,500 دينار يضاف اليه ما تبقى من الدورة السابقة 
و البالغ 131.728,911 دينار و بذلك يكون امليزان الصايف للمداخيل 2.893.519,511 دينارا يف حني سجلنا يف باب املصاريف مبلغا قدره 2.594.774,536 دينارا 

يضاف اليه الباقي للفرتة الحالية و لغاية 30 جوان 2016 أي 298.744,975 دينارا ليصبح بذلك امليزان الصايف للمصاريف 2.893.519,511 دينارا .
و لإلشارة فان توزيع صايف مداخيل الفرتة الحالية كاآليت :  

• %5 الباقي من املؤمتر السابق
• %17 يف السدايس 2 من سنة 2013

• %25 يف سنة 2014
• %41 يف سنة 2015

• %12 يف السدايس 1 من سنة 2016

ونالحظ ايضا أن املصادر املتأتية منها مداخيل الفرتة متنوعة و متعددة وهي كاآليت : ) الرسم البياين الخاص بصايف ميزان املداخيل للفرتة (
• أنشطة الرشاكة مع املنظامت الدولية و االقليمية : 33%

• األنشطة الصيفية: 19%
• التمويل العمومي: 11%

• املشاريع : 11%
• االشرتاكات السنوية : 9%

• النشاط الرتبوي :  9%
• الضامن االجتامعي :  3%

• بقية األنشطة : 6%

و عىل غرار املداخيل فقد سجلنا تقريبا نفس التوزيع يف باب املصاريف وهو كاآليت :
• %15  يف السدايس 2 من سنة 2013

• %23 يف سنة 2014
• %40 يف سنة 2015

• %12 يف السدايس 1 من سنة 2016
• %10 الباقي اىل 30 جوان 2016

أما عىل مستوى األنشطة فكان التوزيع كاآليت : ) الجدول رقم 11 ( 
• %31  أنشطة الرشاكة مع املنظامت الدولية و االقليمية

• %23 األنشطة الصيفية
• %15 النشاط الرتبوي 

التقرير املايل
 

للفرتة املمتدة

من غرة جويلية 2013 اىل 30 جوان 2016



 28% بنسبة  بذلك  ليساهم  الجهات  جميع  من  قادة  و  أفرادا  املشاركني 
العرب  الجوالة  ملتقى  مثل  ذلك  اىل  الصيفية.باالضافة  األنشطة  موارد  يف 
2013 الذي نالت الكشافة التونسية رشف تنظيمه رافدا و محركا و مدعام 
املخيم  غرار  عىل  األنشطة  بقية  أما  بنسبة11%  الذكر  السالفة  للموارد 
العريب للمرشدات و ملتقى الجوالة العرب 2016 باملغرب و املخيم العريب 
و معاليم  السنة  ببولونيا هذه  األورويب  املخيم  و  باألردن 2015  للكشافة 
الحجز النشاط الصيفي ، فقد ساهموا جميعا يف موارد األنشطة الصيفية 

بـ 18%.

التمويل العمومي : ) الجدول رقم 10 والرسم رقم 9 (

سجلنا يف هذا الباب تراجعا بنسبة %66 مقارنة بفرتة ما قبل الثورة لتبلغ 
يف الدورة الحالية 297.000,000 دينار. حيث سجلنا يف أواخر سنة 2013 
مبلغ 137.000,000 دينار ثم تراجعت يف سنة 2014 لتبلغ 40.000,000 
دينار ثم ارتفعت من جديد لتسجل 120.000,000 دينارا يف حني مل تسجل 
لزاما  السنة و  التونسية أي متويال عموميا خالل هذه  الكشافة  أمانة مال 
عىل قادة الكشافة التعويل عىل الذات و البحث عن موارد أخرى إلقامة 
األنشطة وتغطية تكاليفها كالتوجه نحو ابرام اتفاقيات رشاكة مع منظامت 
وطنية ودولية و ايجاد رشكات خاصة قادرة عىل توفري الدعم و املساندة 
باألنشطة  أساسا  مرتبطا  ألنه  دينارا  مبلغ 56.509,290  بذلك  الذي سجل 

والتظاهرات الكبى.

املشاريع : ) الجدول رقم 5 ( 

حوايل  لتبلغ  السابقة  بالدورة  مقارنة  تحسنا  املشاريع  موارد  سجلت 
281.215,755 دينار و يعود ذلك اساسا اىل تفعيل قرار القائد العام القايض 
باستخالص %15  من مداخيل كافة املشاريع الجهوية و املحلية و الذي 
الكشفي  التمويل  لفائدة صندوق  بتاريخ غرة جانفي 2011  تحيينه  وقع 
قصد املساهمة يف متويل املشاريع الجهوية و املحلية.مع العلم أن القرار 
النشاط،  بني  موزعة  منابات  حسب  املشاريع  مداخيل  استعامل  يقنن 

الصيانة و اعادة االستثامر. 

و حسب االحصائيات املتوفرة لدينا فقد سجلنا يف هذا باب مبالغا محرتمة 
جدا تعكس التوجه االسرتاتيجي للجمعية التي تشجع عىل انجاز املشاريع 
املنتجة لتاليف التقص يف التمويل العمومي من ناحية و لخلق موارد قارة 

من ناحية أخرى و يبز هذا أساسا من خالل ما توفره :

- املشاريع الجهوية و املحلية 146.981,656 دينارا منها 89.731,000 دينارا 
بيع عقار تابعة لجهة قفصة، 41.250,656 معلوم كراءات و 16.000,000 
عىل  املالية  التوظيفات  صفاقس،  لجهة  سلفة  من  قسط  اسرتجاع  دينار 
الحافالت  استغالل  دينارا،   58.177,192 األمان  ببنك  املودع  الحساب 
36.635,000 دينارا، املبيعات 27.718,600 دينار وتسجيل الهياكل الكشفية 

و غريها 11.703,307 دينار.

• %15 النشاط الرتبوي 
• %15 االدارة و التسيري

• %4 املشاريع
• %4 منح الجهات

• %4 التدريب
• %4 بقية األنشطة

املـداخـيل الخاصة بالفرتة : ) الجدول رقم 1 ( 

السابقة   بالفرتة  مقارنة  املداخيل  حجم  يف  تطورا  سجلنا  معلوم  هو  كام 
بنسبة %27 و هذا راجع أساسا اىل كثافة األنشطة و تنوعها جهويا و وطنيا 

و كذلك عىل مستوى األنشطة الخارجية و يتجىل ذلك من خالل : 
بلغت  حيث  الدولية  و  االقليمية  املنظامت  مع  الرشاكة  أنشطة   -
بالفرتة  مقارنة  بنسبة 196%  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  دينارا   923.352,484
السابقة.وكان ملرشوع الرشاكة مع قادة كشافة العامل النصيب األوفر حيث 
اىل  و  الفرتة  امتداد  عىل  بلغت  التي  مداخيله  يف  ملحوظا   تطورا  سجلنا 
غاية 30 جوان من السنة الجارية 563.082,475 دينار ، ) الجدول رقم 6 
و الرسم رقم 5 ( كذلك مرشوع الرشاكة مع الكشافة الدمناركية )االتفاقية 
عىل  ديناميكية  احداث  يف  مجدية  و  فعالة  بصفة  مساهام  كان  الثانية( 
الكشفية وغريها من ناحية وكان مموال ملوارد الجمعية  مستوى األنشطة 
من ناحية اخرى حيث ساهم مبلغ 160.791,683 دينار ) الجدول رقم 9 
والرسم رقم 8 (. ومل تكتفي منظمتنا بذلك بل و من خالل خبة و تجربة، 
قادتها فقد أبرمت عدة اتفاقيات رشاكة أخرى عىل غرار مرشوع نرش ثقافة 
و 2015  123.647,848  بني سنتي 2014  موارده  الذي سجلت  التسامح 
لرصفها  موجهة  وهي   )  6 رقم  والرسم   7 رقم  الجدول   ( دينار         
يف مـجال نرش قيم التـسامح و االعتدال كام يدل ذلك عنوانه. أما موارد 
الفرتة  اىل حدود هذه  يساوي  مبلغا  فقد سجلت  الشباب  مرشوع سفراء 
75.830,478 دينار موجهة إلقامة أنشطة كشفية محلية و جهوية مبختلف 
فان تقلص  بالتايل  املخدرات(. و  التحسيس من مخاطر  الجهات )حمالت 
يف  الرمزي  الحضور  عىل  املقترصة  التقليدية،  الخارجية  املشاركات  دعم 
التظاهرات و االجتامعات الخارجية، بنسبة %69 مقارنة بالدورة السابقة 
يفرس بتطور هذه العالقات اىل ابرام اتفاقيات رشاكة فاعلة مع املنظامت 

االقليمية و الدولية.

- أما بخصوص األنشطة الصيفية فكانت أيضا مكثفة و متنوعة من خالل 
الوطنية  التظاهرات  يف  الجهات  و  األقسام  ملختلف  القيمة  املشاركات 
واالقليمية و الدولية و ما يؤكد ذلك هو التطور امللحوظ يف مواردها حيث 
املشاركة  تبقى  لتبلغ حوايل 529.915,448 دينارا و  بنسبة 96%  ارتفعت 
التونسية يف الجمبوري العاملي باليابان العالمة البارزة يف ذلك حيث مثلت 
مساهمة املشاركني و منح الدعم يف هذا النشاط نسبة %43  من املوراد 
الجملية لألنشطة الصيفية، كذلك الجمبوري الوطني بتونس صيف 2015 
ساهم بدوره يف احداث حركية كشفية من خالل تجميع أكرث ما ميكن من 
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الجهات  منح  التسيري،  و  االدارة  املشاريع،  جانب  اىل  الكشفية،  األنشطة 
التدريب، العالقات الخارجية و الحساب االجتامعي. 

أنشطة الرشاكة مع املنظامت االقليمية والدولية : 
) الجدول رقم 12 ( 

لتبلغ  السابقة  بالدورة  ارتفاعا بنسبة %195 مقارنة  الباب  سجلنا يف هذا 
802.623,669 دينارا و يفرس ذلك بأن جل األنشطة الكشفية ممولة من 
قبل االتفاقيات املبمة مع هذه املنظامت و الجمعيات االقليمية و لدولية 
تـكوين  مزيد  اىل  يهدف  الذي  العامل  كشافة  قادة  مرشوع  فان  بالتايل  و 
قـادة الكشـافة التونسية يف عـدة مجـاالت كـالتدريب و بـعث املشاريـع 
مبلغ  املرشوع  هذا  مصاريف  سجلت  حيث  الدميقراطية  و  املواطنة  و 
تغطية  و  أجور  بعنوان  دينار   138.991,489 منها  دينار   501.046,170
مع  الرشاكة  ذلك ساهم مرشوع  اىل جانب  لتنفيذه.  للمنتدبني  اجتامعية 
مبلغ    2014 سنة  خالل  انتهى  الذي   )2 )االتفاقية  الدمناركية  الكشافة 
152.012,366 دينار تم رصفها اىل جانب  أجور موظفيه يف اقامة أنشطة 
 2015 سنة  بداية  يف  أما  سالفا.  املذكورة  املجاالت  يف   الجهات   كامل  يف 
التسامح  ثقافة  نرش  كمرشوع  أخرى  اتفاقيات  التونسية  الكشافة  وقعت 
مصاريفه  بلغت  فقد  و  االعتدال  و  التسامح  ثقافة  نرش  اىل  يهدف  الذي 
83.546,193 دينارا و مرشوع سفراء الشباب الذي سجلنا يف مصاريفه و اىل 

حدود 30 جوان 2016  66.018,940 دينارا.

األنشطة الصيفية : ) الجدول رقم 13 والرسم رقم 11 (
 

 أما بخصوص األنشطة الصيفية فكانت أيضا مكثفة و متنوعة من خالل 
الوطنية  التظاهرات  يف  الجهات  و  األقسام  ملختلف  القيمة  املشاركات 
مصاريفها  يف  امللحوظ  التطور  هو  ذلك  يؤكد  ما  و  الدولية  و  واالقليمية 
حيث ارتفعت بنسبة %126 لتبلغ حوايل 591.745,304 دينار منها 38% 
تم رصفها يف الجمبوري العاملي باليابان سنة 2015 نظرا للمشاركة املتميز 
 ،2015 سنة  بتونس  الوطني  الجمبوري  مصاريف    24% التونيس،  للوفد 
%17 رصفت يف ملتقى الجوالة العرب بتونس سنة 2013 يف حني حازا كل 
من املخيم العريب للمرشدات سنة 2014 بتونس و ملتقى الجوالة العرب 
الصيفية  األنشطة  مصاريف  من  و 6%  عىل 8%  تباعا   2013 سنة  بكندا 
املقامة خالل الفرتة اىل جانب ذلك فقد رصفت بقية املوارد املقدر بحوايل 
الكشفي  املخيم  العرب،  للجوالة  العرشون  اللقاء  يف  دينار   44372.466
العريب باألردن 2015 و الجمبوري األورويب ببولونيا خالل هذه السنة وبقية 

األنشطة الصيفية األخرى.  

األنشطة الرتبوية : ) الجدول رقم 14 و الرسم رقم 12 (

نظرا ملا توليه الكشافة التونسية من عناية متميزة باملجال الرتبوي كرتبية 
الناشئة عىل القيم الكشفية و ترسيخ مبدأ التطوع و روح البذل و العطاء 
فقد سخرت يف املقابل موارد هامة لرصفها يف هذا املجال ويظهر ذلك من 

األنشطة الرتبوية : ) الجدول رقم 2 والرسم رقم 2 (

السابقة  بالفرتة  مقارنة  أيضا  تطورا  الرتبوية  األنشطة  مداخيل  سجلت 
 10% بنسبة  املؤمترات  و  الندوات  ثم  دينار   237.237,686 بلغت  حيث 
الرشاكة  و  االجتامعات  موارد  مثلت كل من  دينار يف حني  ومبلغ 24295 

مع الوكاالت و املنظامت الوطنية نسبة %16 أي بلغ 38.109,544 دينارا.

االشرتاكات السنوية : ) الرسم البياين الخاص بتطور عدد املنخرطني 
+ جدول احصاء االشرتاكات السنوية من 2011 اىل 30 افريل 2016 (

سجلت أمانة مال الكشافة التونسية يف هذا الباب ارتفاعا مقارنة بالدورة 
السابقة بنسبة %45 حيث بلغت 234.211,000 دينارا و هذا يعود أساسا 
السنة الكشفية 2012/2013 و  اىل مضاعفة معلوم االشرتاك السنوي منذ 
مردود  خالل  من  ذلك  يتجىل  و  الباب  لهذا  املايل  املردود  تحسن  بالتايل 
االشرتاكات السنوية التي سجلت اىل حدود 30 جوان 2016 )القيادة العامة 
: 2.340,000 دينار، الرواد : 1.360,000 دينار و الجهات:  230.511,000 

دينارا(.

الضامن االجتامعي :

مقارنة    34% نسبة  االجتامعي  الضامن  من  املتأتية  املداخيل  تراجعت 
أساسا  الرتاجع  هذا  يفرس  و  دينارا   84.544,000 لتبلغ  السابقة  بالدورة 
برتاجع مشاركات أبناء املنخرطني بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف 

األنشطة الصيفية .

التدريب و التكوين : 

لقد أولت الكشافة التونسية عناية فائقة مبجال التدريب و التكوين حتى 
مسؤوليات  تحمل  عىل  قادرة  عالية  كفاءات  املستقبل  يف  لنفسها  تضمن 
محرتم   مبلغ  تخصيص  من خالل  ذلك  يتضح  و  خارجها  و  املنظمة  صلب 
بنسبة  ارتفاعا  بذلك  دينارا مشكلة  بلغت 59.659,376  التي  و  للتدريب 

%36 قياسا بالدورة السابقة. 
أما الصندوق االجتامعي فقد بلغت موارده 6.700,000 دينار خالل هذه 
الفرتة ليتم رصفها يف مجال مساعدة أبناء املنظمة الكشفية عند تعرضهم 
لظروف صحية و اجتامعية صعبة فيجدون بذلك الرعاية و املساندة من 

قبل الجمعية.

املصاريف الخاصة بالفرتة : ) الجدول رقم 11 (

بالفرتة  مقارنة  تطورا  املصاريف  باب  يف  سجلنا  فقد  املداخيل،  غرار  عىل 
السابقة بنسبة %21 و هذا راجع أساسا اىل كثافة األنشطة و تنوعها جهويا 
و وطنيا ودوليا من خالل أنشطة الرشاكة مع املنظامت االقليمية و الدولية 
و يتجىل ذلك من خالل املوارد التي  تم رصفها يف تغطية مصاريف مختلف 
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تم الصغط عىل مصاريف التدريب لهذه الفرتة مقارنة بالسنوات الفارطة 
الدراسات و  الدورة مع ترشيد االستهالك خالل  بالتقليص يف مدة  و ذلك 
ملحافظة عىل جودة تكوين الدارسني حيث تراجعت مصاريفه بنسبة 10% 

لتبلغ بذلك 98518.458 دينار.

العالقات الخارجية : 

سجلت مصاريف العالقات الخارجية تراجعا بنسبة %53 مقارنة بالدورة 
انـخراطات  معلوم   74% منها  دينار   84.921,657 حوايل  لتبلغ  السابقة 
الكشافة التونسية يف املنظامت االقليمية و الدولية و بالتايل تكون قد أوفت 
بالتزاماتها تجاه هذه املنظامت و البقية أي %26 هي مصاريف مشاركات 

و اجتامعات خارجية.

كام نشيد باالتزام القيادات بدفع اشرتاكها يف املشاركات الدولية ويف بعض 
االحيان دفع مساهامت رغم مجانية املشاركة .

الخامته

خالل حجم املصاريف املسجل و البالغة 385.748,037 دينارا منها 34% 
مصاريف خاصة بقسم الرواد من خالل اقامة التظاهرات األرسية سنويا 
بأنشطة األقسام،%10 رصفت كذك  الصداقة بتونس، %18 خاصة  ولقاء 
يف مجال الرشاكة مع املنظامت الوطنية و الوكاالت من خالل التظاهرات 
كاآليت 13%  فكانت  البقية  أما  التحسيس   و  التوعية  مجال  يف  الوطنية 
يف   10% و  االجتامعات  مجال  يف  كانت  تربوية  األنشطة  مصاريف  من 
الندوات و املؤمترات و %9 يف التنقالت و البقية رصفت يف االستقباالت و 

املندوبيات و تأمني النشاط الكشفي.

االدارة و التسيري : ) الجدول رقم 15 و الرسم رقم 13 (

لتبلغ  السابقة  بالدورة  مقارنة   3% بنسبة  تراجعا  الباب  هذا  يف  سجلنا 
398.785,379 دينارا و هذا يعود اساسا اىل التحكم يف بعض املصاريف 
االداري و ترشيدها. وإقرار زيادة يف أجور املوظفني بنسبة %9 عىل ثالث 

سنوات.

االجتامعي  الضامن  و  املنح   و  األجور  املصاريف  هذه  رأس  عىل  وتأيت 
املالية  القباضة  أداءات  تصاريح  خالص  و  العملة   و  باملوظفني  الخاصة 
أنرتنات  و  إعالمية  و  ادارية  مواد   ،5% بنسبة  املحروقات   ،72% بنسبة 
والطباعة و النرش بنسبة %12 ، املاء و الكهباء و الهاتف و التجهيزات 

والصيانة بنسبة %10 يف حني مثلت مصاريف البنوك حوايل 1%.

املشاريع : 

سجلت مصاريف  يف هذا  الباب  مبلغا 112.353,099 دينارا منها 34% 
جانب  اىل  األفواج  نوادي  بعض  صيانة  و  العقارات  تسجيل  يف  رصفت 
خاصة  محروقات   13% و  بروموسكوت  رشكة  مال  رأس  يف  املساهمة 
بالحافالت يقع استغاللهم يف الكراء و %53 هي مصاريف وسائل النقل 
كالصيانة و التأمني و الفحص الفني و خالص معاليم جوالن السيارات و 
الحافالت الخاصة بالجمعية و هذه املصاريف تكرس التوجه االسرتاتيجي 
الذي تتبعه الكشافة التونسية يف مجال بعث املشاريع املنتجة حتى تتالىف 

النقص يف التمويل العمومي و تراجع موارد الدعم. 

منح الجهات : ) الجدول رقم 16 والرسم رقم 14 (

دينار   102.992,433 مبلغ  عامة  بصفة  الجهات  منح  مصاريف  بلغت 
منها %65 منح ضامن اجتامعي وقع تحويلها للجهات و األفواج املعنية 
بذلك، %14 منح للجهات، %11 منح دراسات ابتدائية أيضا وقع تنزيل 
يف حساب الجهات منح خاصة و البقية %10 هي نصيب جهة بنعرو س 

وفوج بومهل من كراء النادي. 

التدريب : 
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التقرير املايل للسدايس الثاين من سنة 2013 

املصاريف  املداخيل     املجاالت      
  7560,000 االشرتاكات السنوية      

 135907,629    66971,650 النشاط الصيفي     
  26400,000 الضامن االجتامعي     
  100000,000 املنح  القارة      
  64090,000 الدعم      

 33920,191    18189,300 التدريب      
 59477,238 االدارة املركزية          
 1838,508 الطباعة و النرش         
 1052,886    1932,411 املشاركة يف األنشطة الدولية    
 9398,974 االشرتاكات بالهياكل االقليمية و الدولية       

الرشاكة مع الدمنارك   
 1705,780 االستقباالت          
 4795,500 التنقالت          

 15560,018    5650,000 االجتامعات     
 7778,946 وسائل النقل         
 530,290 التجهيزات          
 300,000 الحساب االجتامعي         

 36585,764    23850,000 الندوات و املؤمترات     
 479,770 املندوبيات         

اشرتاكات رشفية    
  102,325 توظيفات مالية     

  2750,000 منح املشاريع -بناء النوادي    
جوائز األقسام    

 67,170 القدماء          
تأمني النشاط   

  16024,800 مبيعات      
 576,950 مراكز التخيم         

 2816,603     814,388 نشاط األقسام     
 2012,800    6245,000 استغالل الحافالت     

 19539,400 منح الجهات         
 32,520     5,000 التاكسيفون     

 7708,890    2184,250 الرشاكة      
االستشهار   

  1358,500 تسجيل الهياكل الكشفية    
 81204,867    131925,687 الرشاكة مع الدمنارك / اتفاقية2    
 1000,000    4008,316 القروض      

 424290,694    480061,627 املـجموع      
  131728,911 الفاضل إىل 2013/06/30    

 187499,844 الفاضل إىل 2013/12/31        
 611790,538    611790,538 املــيزان العام     
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التقرير املايل لسنة 2014

املصاريف  املداخيل     املجاالت      
  85369,000 االشرتاكات السنوية      

 65262,052    80568,500 النشاط الصيفي     
املنح       

  26820,000 منح  الضامن اإلجتامعي    
  30000,000 منح من وزارة الشباب    

10000,000 منح من رئاسة الجمهورية    
6859,290 الدعم      

 24500,979    13968,350 التدريب      
 122493,837 االدارة املركزية          

 8654,220 الطباعة و النرش         
 1984,840    3329,440 املشاركة يف األنشطة الدولية    
1999,500    14160,394 منح من املكتب العاملي للمرشدات )دعم نشاط الفتيات( 
 5070,252 االشرتاكات بالهياكل االقليمية و الدولية       

 70777,999    28865,996 الرشاكة مع الدمنارك 1 )بقية مرشوع قادة املستقبل( 
 1510,796 االستقباالت          

 11661,800 التنقالت          
 8386,130    5010,000 االجتامعات )املجلس الوطني وقادة الجهات واألفواج( 

 17637,172     275,004 وسائل النقل )اسرتجاع معلوم التأمني(   
 1275,500 التجهيزات          
 300,000 الحساب االجتامعي         
 740,000     45,000 الندوات و املؤمترات     

 2005,065 املندوبيات         
  400000,000    400000,000 توظيفات مالية     

16493,897 عائدات الحساب املودع  بالبنك )توضيفات مالية(  
  20164,237    15404,930 منح املشاريع -بناء النوادي    

جوائز األقسام    
 36927,694    34145,000 القدماء      
9493,000 تأمني النشاط )2014 و 2015(        
     1668,800 مبيعات      
 3351,800 مراكز التخييم         

 33748,671    21903,637 نشاط األقسام     
 11138,000    27915,000 استغالل الحافالت     
 44770,065 منح الجهات         

 45,130     20,700 التاكسيفون     
 3306,102    4180,294 الرشاكة / الكشافة االنجليزية لجنة اإلعالم  
 9622,200 الرشاكة / برنامج املساحات الخرضاء       
 3998,989 برنامج الرشاكة مع الديوان القومي لألرسة والعمران البرشي     

  4169,003 تسجيل الهياكل الكشفية    
 141667,057    284493,305 الرشاكة مع الدمنارك / اتفاقية2    

   6700,000 القروض      
 451,500 مختلفة      

 1062493,087    1122817,040 املـجموع      
  187499,844 الفاضل إىل 2013/12/31    

 247823,797 الفاضل إىل 2014/12/31        
 1310316,884    1310316,884 املــيزان العام     
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التقرير املايل لسنة 2015
 

املصاريف  املداخيل     املجاالت      
  75222,000 االشرتاكات السنوية      

النشاط الصيفي 
 4008,300 حجز نشاط صيفي / اسرتجاع تسبقات   

208764,736    184100,000 الجامبوري العاملي باليابان    
13659,141    10567,877 أنشطة مختلفة     

143613,816    149267,951 الجمبوري الوطني     
9928,970    9257,670 املخيم العريب باألردن    

املنح
  24184,000 الضامن االجتامعي     
  120000,000 التمويل العمومي )رئاسة الجمهورية / وزارة الشباب / رئاسة الحكومة(  
  10000,000 دعم من قسم الرواد واألحباء    

4300,000 التمويل الخاص     
 35229,938    27501,726 التدريب      

  126925,731 االدارة املركزية         
 11087,393 الطباعة و النرش         
 9695,205    2590,000 العالقات الخارجية/اشرتاك مبنظمة املرشدات العاملية 

 9398,974 االشرتاكات بالهياكل االقليمية و الدولية   
 3528,571 االستقباالت و الحفل السنوي         
 9221,075 التنقالت          

 14726,875    7240,000 االجتامعات )املجلس الوطني +ندوة االسرتاتيجية(  
 14457,168 وسائل النقل )فحص فني- تصليح وصيانة(      

 244,468 التجهيزات          
2650,000    6700,000 الحساب االجتامعي     
401,300 املندوبيات         

20918,216 توظيفات مالية /عائدات الحساب  املودع بالبنك  
  13237,435    31905,001 املشاريع) كراء +تسجيل نوادي افواج جهات(  

 95046,193    93513,383 ) لقاء الصداقة للرواد(    القدماء 
  8459,800 مبيعات      

  778,200 مراكز التخيم         
 23502,388    20174,950 نشاط األقسام     

 329,400    1290,000 استغالل الحافالت     
 26053,404 منح الجهات/ منح  الضامن االجتامعي-االبتدائيات      

47,745     5,000 التاكسيفون     
 10331,880    1000,000 الرشاكة )يوم البيئة(     

  4100,000 تسجيل الهياكل الكشفية    
8736,500    9151,500 سلفة للعملة و الهياكل    

284114,655    233339,520 مرشوع قادة كشافة العامل    
48145,255    52048,328 مرشوع سفراء الشباب    
33027,458    75831,748 مرشوع نرش ثقافة التسامح    

   1832,000 مختلفة      
 1147847,900    1197508,970 املـجموع      

  247823,797 الفاضل من 31/12/2014    
 297847,867 الفاضل اىل 31/12/2015        

 1445332,767    1445332,767 املــيزان العام     



12

التقرير املايل للسدايس األول من سنة 2016 

املصاريف  املداخيل     املجاالت      
  66060,000 االشرتاكات السنوية      

النشاط الصيفي 
 4569,500 حجز نشاط صيفي / اسرتجاع تسبقات   

10248,000    10604,000 ملتقى الجوالة العرب    
4360,960    10000,000 جمبوري بولونيا     

143613,816    149267,951 الجمبوري الوطني     
املنح

  5000,000 منح من وزراة البيئة     
  10400,000 الدعم      

  64984,880 االدارة املركزية         
 1051,334 الطباعة و النرش         
 3510,000    2850,000 العالقات الخارجية/املشاركة يف األنشطة الدولية  

 52210,000 العالقات الخارجية/ اشرتاك باملنظامت العاملية      
 321,400 االستقباالت          

 9221,075 التنقالت          
 12852,436    1885,000 االجتامعات )املجلس الوطني +الدوريات الوطنية(  
 19686,835 وسائل النقل )فحص فني+ تصليح وصيانة+ معلوم الجوالن(     

221,98 التجهيزات          
2100 الحساب االجتامعي         

1008,650     400,000 الندوات و املؤمترات     
353,000 املندوبيات         

400000,000    420662,754 توظيفات مالية /عائدات الحساب  املودع بالبنك  
 4927,001    96921,725 املشاريع) كراء +تسجيل نوادي افواج جهات( + )بيع قطعة تابعة لجهة قفصة( 
 800,000 القدماء          

4746,500 تأمني النشاط         
  1565,200 مبيعات      

  160,400 مراكز التخيم         
8532,227    4281,784 نشاط األقسام     
 843,050    11850,000 استغالل الحافالت     

 12629,564 منح الجهات/ منح  الضامن االجتامعي-االبتدائيات      
15,660     4,100 التاكسيفون     

 1960,000    1960,000 الرشاكة )الرشاكة مع منظمة الالجئني(   
29,500 الرشاكة مع الكشافة الدمناركية/ مرشوع 1      

  1766,000 تسجيل الهياكل الكشفية    
2000,000    3850,000 سلفة للعملة و املوظفني    

75264,458    45249,650 مرشوع قادة كشافة العامل    
17873,685    23782,150 مرشوع سفراء الشباب    
50518,735    47816,100 مرشوع نرش ثقافة التسامح    

   590,000 مختلفة      
 760505,855    761402,963 املـجموع      

  297847,867 الفاضل من 31/12/2015    
 297847,867 الفاضل اىل 31/12/2015        

1059250,830    1059250,830 املــيزان العام     
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424290,694

امليزان العام للترصف للفرتة من غرة جويلية 2013 اىل 30 جوان 2016

سدايس 2 من 2013 الفاضل اىل  30 جوان 2016

الصندوق

البنك التو� العر� الدويل (حساب الكشافة)

الربيد (حساب الكشافة)

بنك األمان

بنك تونس العر� الدويل 2/ مرشوع قادة العا�

بنك تونس العر� الدويل 3/ الرشاكة مع الد¢ارك

البنك التونيس

الحساب الجاري الربيدي خاص بالصندوق االجت¨عي

أمان بنك/ مرشوع نرش ثقافة التس¨ح

298744,975

2999,040

5069,993

182432,104

29690,992

19324,994

13442,826

525,502

2972,900

42286,624أمان بنك/ مرشوع نرش ثقافة التسامح

توظيفات مالية

القروض املسندة للموظف¾ و العملة

تعدات لفائدة رشكة النهوض باملساكن االجت¨عية

400000,000

8055,000

27732,229

اىل غاية أفريل 2018

اىل غاية أكتوبر 2017

اىل غاية 31 مارس 2031

13
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 املــــــــــــــداخيــــل

ت
البيانا

ت الدولية واإلقليمية
�

رشاكة مع املنظ
شطة ال

أن

ي
صيف

ط ال
شا

الن

ي
ط الرتبو

شا
الن

شاريع
امل

ب
التدري

ساندة
الدعم و امل

ت الخارجية
العالقا

ض
القرو

ي
�ع

ب االجت
سا

الح

ي
�ع

�ن االجت
ض

ال

شطة األخرى
األن

املجموع

ي
التمويل العموم

سنوية
ت ال

االشرتاكا

ن 2013
يس 2 م

سدا
سنة 2014

سنة 2015
ن 2016

يس 1 م
سدا

مداخيل الفرتة

131925,687
313359,301

361219,596
116847,900

66971,650
80568,500

357201,798
25173,500

137000,000
40000,000

120000,000
0,000

26485,625
65947,334

66678,017
122104,779

32498,638
65283,931

130928,333
8526,784

7560,000
85369,000

75222,000
66060,000

33540,000
26820,000

24184,000

18189,300
13968,350

27501,726
0,000

19950,000
6859,290

14300,000
15400,000

1932,411
17489,834

2590,000
2850,000

4008,316
6700,000

9151,500
3850,000

6700,000

451,500
1832,000

590,000

923352,484

529915,448

297000,000

281215,755

237237,686

234211,000

84544,000

59659,290

56509,290

24862,245

23709,816

6700,000

2873,500

480061,627
722817,040

1197508,970
361402,963

2761790,600

الجدول رقم 1
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مداخيل الفرتة

أنشطة الرشاكة مع املنظت الدولية واالقليمية

أنشطة الرشاكة مع املنظت

 الدولية واالقليمية

%33

النشاط الصيفي

النشاط الصيفي

%19

التمويل العمومي

التمويل العمومي

%11

املشاريع

املشاريع

%10

النشاط الرتبوي

النشاط الرتبوي

%9

االشرتاكات السنوية

االشرتاكات السنوية

%9

الضن االجتعي

الضن االجتعي %3

التدريب

التدريب   %2

الدعم واملساندة

الدعم واملساندة %2

العالقات الخارجية

العالقات الخارجية %1

القروض

القروض %1

الحساب االجتعي

الحساب االجتعي %0

االنشطة األخرى

االنشطة األخرى %0

مداخيل األنشطة الرتبوية حسب املجاالت خالل الفرتة

البيانات

املجموع

املداخيلسدايس 1 من 2016سنة 2015سنة 2014سدايس 2 من 2013

القدماء

نشاط األقسام

الندوات و املؤ�رات 

االجت�عات

الرشاكة مع املنظ�ت الوطنية

814,388

0,000

23850,000

5650,000

2184,250

34145,000

21903,637

45,000

4180,294

5010,000

93513,383

20174,950

7240,000

10000,000

4281,784

400,000

1885,000

1960,000

127658,383

47174,759

24295,000

19785,000

18324,544

32498,63865283,931130928,3338526,784237237,686

مداخيل األنشطة الرتبوية حسب املجاالت خالل الفرتة

القدماء

نشاط األقسام

الندوات واملؤ�رات

االجت�عات

الرشاكة مع املنظ�ت الوطنية

املجموع

% 54

% 20

% 10

% 8
% 8

% 100

الجدول رقم 2

الرسم رقم 1

الرسم رقم 2
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مداخيل األنشطة الصيفية حسب املجاالت خالل الفرتة

البيانات

املجموع

النسبةاملداخيل

ملتقى الجوالة العرب 2013 بتونس

ملتقى الجوالة العرب 2016 باملغرب

املخيم العاملي باليابان

املخيم العر� مرشدات بتونس 2014

الجمبوري الوطني بتونس

املخيم العر� للكشافة باألردن

ملتقى األورو� ببولونيا

معاملي حجز نشاط صيفي 

األنشطة الصيفية األخري

59159,650

8954,000

229500,000

28616,000

149267,951

9257,670

11600,000

12247,300

21312,877

11%

2%

43%

5%

28%

2%

2%

2%

4%

100% 529915,448

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

ملتقى املجموع

الجوالة العرب

 2013 بتونس

ملتقى

 الجوالة العرب 

2016 باملغرب

املخيم العاملي 

باليابان

املخيم العر�

 مرشدات

 بتونس 2014

الجمبوري

 الوطني

 بتونس

املخيم 

العر�

 للكشافة باألردن

ملتقى األورو�

 ببولونيا

معاملي حجز

 نشاط صيفي 

األنشطة

 الصيفية

 األخري

59159,650

8954,000

229500,000

28616,000

149267,951

9257,670 11600,000 12247,300
21312,877

529915,448

مداخيل األنشطة الصيفية حسب املجاالت خالل الفرتة

الجدول رقم 3

الرسم رقم 3
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مداخيل االشرتاكات السنوية خالل الفرتة

االشرتاكات السنوية

القيادة العامة

الجهات

الرواد

املردود املايل العام

سدايس 1 من 2016سنة 2015سنة 2014سدايس 2 من سنة 2013
املردود املايل العام

املــردود املـــالـي

16,000

7432,000

112,000

7560,000

836,000

84157,000

376,000

85369,000

808,000

74054,000

360,000

75222,000

680,000

64868,000

512,000

66060,000

2340,000

230511,000

1360,000

234211,000

0,000

50000,000

10000,000

150000,000

200000,000

250000,000

16,000
7432,000

112,000
7560,000

سدايس 2 من سنة 2013 سنة 2014

836,000

84157,000

376,000

85369,000

سنة 2015

808,000

74054,000

360,000

75222,000

سدايس 1 من 2016

680,000

64868,000

512,000

66060,000

املــردود املـــالـياملردود املايل العام

2340,000

230511,000

1360,000

234211,000

مداخيل املشاريع خالل الفرتة

توظيفات مالية

املشاريع

مبيعات

استغالل الحافالت

تسجيل الهياكل الكشقية

مختلفة

املجموع

58177,192

146981,656

27718,600

36635,000

11393,503

309,804

281215,755

21%

52%

52%

13%

4%

0%

100%

89731,000

41250,656

16000,000

بيع عقار تابعة لجهة قفصة

معلوم كراءات

اسرتجاع قسط من سلفة لجهة صفاقس

الجدول رقم 4

الجدول رقم 5

الرسم رقم 4
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0

100000

200000

300000

400000

500000

املداخيل

املجموع

املجموع

سدايس 2 من 2013

سدايس 2 من 2013

سنة 2014

سنة 2014

سنة 2015

سنة 2015

سدايس 1 من 2016

سدايس 1 من 2016

045249,650

45249,650

284493,31

284493,31

233339,520

233339,520

563082,475

563082,475

تطور مداخيل مرشوع قادة كشافة العا� خالل الفرتة

املداخيل
600000

املداخيل

املجموع سدايس 1 من 2016سنة 2015سنة 2014سدايس 2 من 2013

023782,150

23782,150

052048,328

52048,328

75830,478

75830,478

تطور مداخيل مرشوع سفراء الشباب خالل الفرتة

املداخيل

0

100000

200000

300000

400000

500000

سدايس 2 من 2013املجموع سنة 2014 سنة 2015 سدايس 1 من 2016

600000

700000

800000

الجدول رقم 6

الجدول رقم 7

الرسم رقم 5

الرسم رقم 6
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املداخيل 

سدايس 2 من 2013سدايس 1 من 2016 سنة 2014سنة 2015 املجموع

املجموع

160791,683 

سنة 2014

28865,996

سدايس 2 من 2013

131925,687

املداخيل

املجموع سدايس 1 من 2016سنة 2015سنة 2014سدايس 2 من 2013

131925,68728865,996160791,683

تطور مداخيل مرشوع الرشاكة مع الكشافة الد اركية خالل الفرتة

املداخيل

املجموع سدايس 1 من 2016سنة 2015سنة 2014سدايس 2 من 2013

047816,100

47816,100

075831,748

75831,748

123647,848

123647,848

تطور مداخيل مرشوع نرش ثقافة التسامح خالل الفرتة

املداخيل

0

20000

40000

60000

80000

100000

سدايس 2 من 2013املجموع سنة 2014 سنة 2015 سدايس 1 من 2016

120000

140000

الجدول رقم 8

الجدول رقم 9

الرسم رقم 7

الرسم رقم 8
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تطور التمويل العمومي خالل الفرتة

رئاسة الجمهورية

رئاسة الحكومة

وزارة الشباب

املجموع

املجموع سدايس 1 من 2016سنة 2015سنة 2014سدايس 2 من 2013

0,0000,000

0,000

0,000

0,000

15000,000

122000,000

137000,000

10000,000

0,000

30000,000

30000,000

40000,000

40000,000

120000,000

50000,00060000,000

45000,000

192000,000

297000,000

0,000

50000,000

100000,000

200000,000

300000,000

سدايس 2 من 2013املجموع سنة 2014 سنة 2015 سدايس 1 من 2016

0,000 0,000

0,000

30000,000

30000,000

60000,000

45000,000

192000,000

40000,000

50000,000

15000,000

10000,000

122000,000

رئاسة الجمهورية

رئاسة الحكومة

وزارة الشباب

الجدول رقم 10

الرسم رقم 9
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ف
صاريــــ

 املـــــ

ت
البيانا

رشاكة
شطة ال

أن

ي
صيف

ط ال
شا

الن

ي
ط الرتبو

شا
الن

شاريع
امل

ب
التدري

ت الخارجية
العالقا

ض
القرو

ي
�ع

ب االجت
سا

الح

املجموع

ت
منح الجها

ن 2013
يس 2 م

سدا
سنة 2014

سنة 2015
ن 2016

يس 1 م
سدا

ف الفرتة
صاري

م

سي�
االدارة والت

81204,867

135907,629

69719,495

61846,036

9824,266

19539,400

34497,141

10451,860

1000,000

300,000

424290,694

212445,056

65262,052

121400,447

132423,557

48984,539

44770,065

27852,779

9054,592

0,000

300,000

662493,087

365287,368

375966,663

156758,282

138257,592

28071,748

26053,404

36008,138

9695,205

8736,500

2650,000

1147484,900

143686,378

14608,960

37869,813

66258,194

25472,546

12629,564

160,400

55720,000

2000,000

2100,000

360505,855

802623,669

591745,304

385748,037

398785,379

112353,099

102992,433

98518,458

84921,657

11736,500

5350,000

2594774,536

الجدول رقم 11
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مصاريف الفرتة

أنشطة الرشاكةأنشطة الرشاكة 

%31
النشاط الصيفي

النشاط الصيفي

%23

االدارة والتسي�

النشاط الرتبوي

%15

املشاريع

االدارة والتسي�

%15

النشاط الرتبوي

املشاريع

%4
منح الجهات

منح الجهات

%4

التدريب

التدريب   %4

العالقات الخارجية

العالقات الخارجية %3

القروض

القروض %1

الحساب االجت�عي

الحساب االجت�عي %0

 توزيع مــصاريــــف أنشطة الرشاكة مع املنظت االقليمية والدولية خالل الفرتة

مصاريف الفرتةسدايس 1 من 2016سنة 2015سنة 2014سدايس 2 من 2013البيانات

مرشوع قادة

كشافة العا�

مرشوع الرشاكة مع

الكشافة الد�اركية 1

مرشوع نرش ثقافة

التسامح

مرشوع سفراء الشباب

املجموع

0,000

0,0000,000

0,000

0,000 0,000

81204,867

81204,867

141667,057

70777,999

212445,056

284114,655

33027,458

48145,255

365287,368

75264,458

29,500

50518,735

17873,685

143686,378

501046,170

62,4%

152012,366

18,94%

83546,193

10,41%

66018,940

8,23%

802623,669

100%

الرسم رقم 10

الجدول رقم 12
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توزيع مصاريف األنشطة الصيفية  خالل الفرتة

البيانات

املجموع

النسبةاملبالغ

ملتقى الجوالة العرب 2013 بتونس

ملتقى الجوالة بكندا 2013 

الجمبوري العاملي باليابان 2015

املخيم العر� مرشدات بتونس 2014

الجمبوري الوطني بتونس 2015

املخيم العر� باألردن 2015

اللقاء ال 20 للجوالة العرب

الجمبوري األورو� ببولونيا

األنشطة األخري

38%

24%

17%

8%

6%

2%

2%

1%

3%

100%

222634,736

143613,816

98030,050

50297,516

32796,720

10248,000

9928,970

4360,960

19834,536

591745,304

0 100000 200000 300000 400000 500000 700000600000

222634,736

143613,816

98030,050

50297,516

32796,720

10248,000

9928,970

4360,960

19834,536

املجموع591745,304

ملتقى الجوالة العرب 2013 بتونس

ملتقى الجوالة بكندا 2013 

الجمبوري العاملي باليابان 2015

املخيم العر� مرشدات بتونس 2014

الجمبوري الوطني بتونس 2015

املخيم العر� باألردن 2015

اللقاء ال 20 للجوالة العرب

الجمبوري األورو� ببولونيا

األنشطة األخري

الرسم رقم 11

الجدول رقم 13
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توزيع مصاريف األنشطة الرتبوية خالل الفرتة

البيانات

املجموع

النسبة املبالغ

القدماء

نشاط األقسام

الندوات و املؤ�رات 21 

االجت�عات

الرشاكة مع املنظ�ت الوطنية

االستقباالت

التنقالت

تأم� النشاط

املندوبيات

132841,057

68599,889

36928,061

51525,459

7066,547

32973,975

38334,414

14239,500

3239,135

385748,037

34%

18%

10%

13%

2%

9%

10%

4%

1%

100%

القدماءاملجموع نشاط األقسام الندوات

 و املؤ�رات 21 
الرشاكةاالجت�عات

مع املنظ�ت الوطنية 
االستقباالت التنقالت تأم� النشاط املندوبيات

34%

18%

10%
13%

2%

9% 10%

4%
1%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

الرسم رقم 12

الجدول رقم 14
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مصاريف االدارة والتسي� خالل الفرتة

البيانات

مصاريف بنوك

النسبة املبالغ

االجور واملنح

الض�ن االجت�عي الخاص بالعملة

النجهيزات والصيانة

املحروقات

االداءات للقباضة املالية

املاء والكهرباء

الهاتق

مكتب املحاسبة املالية

مواد ادارة واعالمية وانرتنات

56%

13%

3%

5%

5%

4%

1%

1%

6%

1%

املجموع

%6الطباعة والنرش

100%

221341,938

52432,803

13750,630

17975,300

19961,384

15158,021

5133,098

2352,400

22185,894

5862,456

22631,455

398785,379

0 %0

%50

%25

%75

%100

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

مصاريف

 بنوك

االجور واملنح الض�ن

 االجت�عي

 الخاص بالعملة

النجهيزات

 والصيانة

االداءاتاملحروقات

 للقباضة

 املالية

املاء و

الكهرباء

الهاتق مكتب

 املحاسبة

 املالية

مواد ادارة

 واعالمية

 وانرتنات

الطباعة املجموع

والنرش

املبالغ الرسم رقم 13النسب

الجدول رقم 15
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توزيع املنح عىل الجهات خالل الفرتة

النسبة املبالغالبيانات

منح دراسات إبتدائية

منح الجهات

منح ض�ن اجت�عي 

نصيب جهة بن عروس من كراء نادي فوج بومهل 

املاء والكهرباء

11%

14%

10%

65%

100%

11567,433

14614,000

10000,000

66811,000

102992,433

0

20000

40000

60000
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منح دراسات إبتدائية منح الجهات نصيب جهة بن عروسمنح ض�ن اجت�عي 

 من كراء نادي فوج بومهل 
املاء والكهرباء

مالحظة: توزيع يف حدود 24000 دينار عىل كامل الجهات يف اطار األنشطة الجهوية لتنفيذ مرشوع قادة العا�

توزيع املنح عىل الجهات خالل الفرتة

الرسم رقم 14

الجدول رقم 16
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هذا التقرير من إعداد لجنه املالية

القادة : ياسني غراب /  البشري املعريف /  سمري البوغديري /  أمرية فجاري

تصميم : القائدة رحاب الطرابليس / القائد ظافر التميمي

الكشافة التونسية

لجنة تنظيم املؤمتر الوطني 22 
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00 216 71 790 501
00 216 70 201 050

contact.scoutstunisiens@gmail.com
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