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    :ئةتوط

لصاحل  اخلدمات جودة حتسنيمن  ،2016 سنة خالل حتقيقه ما مت أهم املركز الوطين البيداغوجي لنشاط السنوي التقرير يتضمن
 :أبرزهااتت عديد اجملاملنظومة الرتبوية يف 

o  والطباعةجودة الكتاب املدرسي من حيث التصميم واإلخراج حتسني. 
o  والتوزيعالنشر  ة يفوسرع ب املدرسياكتال بيعمسالك تعدد.  
o  لفرو  اهجوويةاب وحسن اتستقبال فاءللحر  اخلدمات املسداةجودة حتسني. 

معاضدة جموودات الدولة يف تطوير املنظومة  املركز الوطين البيداغوجي واصل ،2016خالل سنة املوكلة إليه  يف إطار اضطالعه ابملوام
املدرسية  بم بتكلفة تناسب املقدرة الشرائية للمواطن التونسي حيث يتم توزيع الكتليالرتبوية وذلك من خالل توفري وسائل وأدوات التع

توايت الرقمية ع  احملإمكانية حتميل مجيع  البيع، معوتوفريها يف اآلجال املطلوبة يف مجيع نقاط  والواثئق البيداغوجّية لفائدة املربني والتالميذ
 املوقع اإللكرتوين. 

توريد املعدات والتجويزات العلمية إضافة إىل عمليات  ،مراحل تصنيع الكراس املدرسي املرقم ى مراقبة ومتابعة خمتلفعل يسور املركز اكم
  التعليم العايل والبحث العلمي. ومصاحل وزارةلفائدة سلطة اإلشراف 

  التالية:ابملسائل  2015نتائج سنة بمقارنة  2016نشاط املركز خالل سنة ز يمتقد و 
 وى نشر الكتب املدرسية والواثئق البيداغوجيةعلى مست   

 مليون نسخة من الكتب املدرسية املوجوة للتالميذ. 1.1حيث مت طباعة أكثر من الطاقة اإلنتاجية ملطبعة املركز  احملافظة على
 على مستوى نشر احملتوايت الرقمية   

يتضمن جمموعة من التمارين التفاعلية ( ecole.edunet.tn   :املوقع)فضاء رقمي للمراجعة والتدارك على شبكة اتنرتنت إجناز 
 . مستوايت املرحلة اتبتدائية لكافة

  على مستوى توزيع وبيع الكتب املدرسية 

 .دأ 1089بقيمة الكتب املدرسية كما اخنفض حجم خمزون   % 0.7 بـتقدر مداخيل مبيعات الكتب املدرسية بنسبة يف  ارتفا  طفيف 
 املعدات التعليمية دعلى مستوى توري   

عملية توريد معدات وجتويزات خالل سنة  23مت مبوجبوا القيام بـ  والصيد البحري إبرام اتفاقية توريد مع مصاحل وزارة الفالحة -
 .دينارا 17.674.114 قيمة مجلية خامةب 2016

خالل سنة  قيمة عمولة املركزبمقارنة  %14.9بـ  تقدربنسبة  املتأتية من خدمات التوريداملركز عمولة يف قيمة  اخنفاضمت تسجيل  -
   املدرسية.للمطاعم  وجتويزات مع مصاحل وزارة الرتبية لتوريد معدات تبرمأاليت  استثنائيةصفقة يرجع ذلك لو  2015

 :2016خالل سنة  الصعوابت املسجلة
منذ الكتب املدرسية  بيع أسعار سا إىل جتميداهذا أس ويرجعاملركز الوطين البيداغوجي صعوابت للمحافظة على توازانته املالية  يسجل

إنتاج املركز حىت يتمكن من  ةكل اهجوود مبذولة ملواجوة هذه الصعوابت وتطوير طاقن  إفمع هذا و  2008/2009العودة املدرسية 
 مواصلة نشاطه يف ظروف مالئمة.

 
 
 



 3 

 
 

 

 
 
 
 :الكّمياإلعداد  – 1

  :2017-2016العودة الدراسية يف جمال نشر الكتاب املدرسي، شودت 

  عناوين جديدة لتالميذ السنة األوىل والثانية من التعليم األساسي: 06نشر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  عناوين جديدة ملريب السنة األوىل والثانية من التعليم األساسي: 07نشر 
 

 املستوى التعليمي عنوان الكتاب ع/ ر
 أوىل أساسي كتاب  العربّية 1
 أوىل أساسي كتاب الرايضيات 2
 اثنية أساسي كتاب  العربّية 3
 اثنية أساسي كتاب الرايضيات 4
 السنة التحضريية الوثيقة التأطريية للسنة التحضريية 5
 أوىل أساسي األشرطة املصورة 6
 اثنية أساسي األشرطة املصورة 7

 
 

 املستوى التعليمي عنوان الكتاب ع/ ر
 أوىل أساسي كتاب  العربّية 1
 أوىل أساسي كتاب الرايضيات 2
 أوىل أساسي كتاب التمارين 3
 اثنية أساسي كتاب  العربّية 4
 اثنية أساسي الرايضيات كتاب 5
 اثنية أساسي كتاب التمارين 6

 الباب األول

1 
 

 نشر الكتب المدرسية
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عنواان  93مليون نسخة و 13.4عنواان موّجوا إىل الّتلميذ يف ما يفوق  229 توىّل املركز الوطين البيداغوجي نشر   
 4.7عنواان من كتب أبناء الّتونسيني ابخلارج يف  15ألف نسخة ابإلضافة إىل  143وا للمدرسني يف ما يفوق موج

 ألف نسخة. وتوّزعت هذه العناوين كاآليت:
 

 
إن حجم ما أجنزه املركز من الكتب املدرسية املوّجوة للتالميذ ابلتعليم األساسي والثانوي مبناسبة العودة املدرسية 

                من حيث عدد النسخ املطبوعة  %11.55ارتفاعا بنسبة  الفارطة، شودمقارنة ابلسنة 2015-2016
طن مسك  631طن من الورق منوا  4584ه مت حتويل وأنّ  نسخة( علما 13422384نسخة إىل  12032000)من 
 .غ لتصنيع الكتب اهجديدة90
 
 الكتب املدرسّية املوّجهة للّتلميذ -1-1

مليون نسخة  13.4عنواان موّجوا للّتلميذ يف ما يفوق  229، توىل املركز إعداد 2017-2016مبناسبة العودة املدرسّية 
 آليت:كاابعتبار املخزون. وتوّزعت هذه العناوين  

 223 .عنواان يعاد نشرها 
 06 .عناوين جديدة 
 
 

  2017-2016املدرسّية العودة   الفئة املستهدفة

عدد 
 العناوين

 عدد النسخ اجلملي املخزون عدد النسخ املطبوعة

ب 
كت

ميذ
التل

 

 10850611 522611 10328000 78 لّتعليم األساسيا
 2571773 559773 2012000 151 الّتعليم الثّانوي

 13422384 1082384 12340000 229 اجلملة

 143286 81586 61700 93 كتب املربني
 47331 47331 0 15 كتب أبناء الّتونسيني ابخلارج

 13613001 1211301 12401700 337 اجلملة
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 كتاب الّتلميذ ابلتعليم األساسي  –أ 
مليون نسخة من الكتب اخلاّصة بتالميذ الّتعليم األساسي مت  10,85قام املركز الوطين البيداغوجي بتوفري ما يفوق 

 مليون نسخة جديدة منوا. وتوّزعت هذه العناوين كاآليت: 10,328طبع 
حلة املر 

 التعليمية
عدد  السنة

 العناوين
استهالك  عدد النسخ 

 اجلملي اليت مت طبعها ابملخزون الورق ابلطن

األساسي
 

 330 1019000 1019000 0 3 األوىل
 301 929000 929000 0 3 الثانية
 425 1300972 1247000 53972 7 الثالثة
 347 1280468 1219000 61468 7 الرابعة

 409 1365908 1331000 34908 8 اخلامسة
 447 1366264 1278000 88264 9 السادسة
 534 1462932 1389000 73932 12 السابعة
 467 1198124 1111000 87124 13 الثامنة

 337 897676 790000 107676 12 التاسعة

األساسي 
النموذجي

 

 4 16489 10000 6489 2 السابعة
 2 6770 5000 1770 1 الثامنة

 0 7008 0 7008 1 التاسعة

اجلملة  

 اجلملي

78 522611 10328000 10850611 3603 

 
 كتاب الّتلميذ ابلّتعليم الثّانوي:  –ب 

عنواان من الكتب املوّجوة لتالميذ  151بيداغوجي نشر توىل املركز الوطين ال، 2017-2016مبناسبة العودة املدرسّية  
مليون نسخة من بينوا أكثر من مليوين نسخة طبعت جمددا. وقد توّزعت هذه الكتب كما  2,571الّتعليم الثّانوي يف 

 يلي:
عدد  السنة

 العناوين
استهالك الورق  عدد النسخ

 اجلملي اليت مت طبعها ابملخزون ابلطن 
 294 744576 695000 49576 16 األوىل

 233 665112 542000 123112 31 الثانية

 245 616681 435000 186181 53 الثالثة

 208 544904 340000 200904 51 الرابعة

 980 2571273 2012000 559773 151 اجلملة
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 الكتاب املدرسي اخلاص ابملدرس : - 2- 1
عنواان موّجوا إىل  93، توىّل املركز الوطين البيداغوجي نشر 2017-2016يف إطار استعداداته للعودة املدرسّية 

 ألف نسخة. 143املرّبني وذلك يف ما يفوق 
 

 الكتاب اخلاّص أببناء اجلالية الّتونسّية ابخلارج : - 3- 1
خلارج يف عنواان موّجوا إىل أبناء اهجالية الّتونسّية اب 15، أعّد املركز 2017-2016مبناسبة العودة املدرسّية 

 نسخة. 47331
 

 : الطباعة وما قبل الطباعة نشاط-2
 صفيف و التصميم :تالّنشاط اخلاص ابل – 2-1
 البيداغوجي الوطين املركز قام العناوين القدمية، وإصالح وتنقيح املدرسية الكتب من اهجديدة املشاريع إعداد إطار يف

 : كاآليت موزعة صفحة 3220واإلخراج لـ  الرتكيب بعمليات
 

 عدد الّصفحات عدد العناوين 

 1528 13 جديدة كتب الّتعليم األساسي
 1692 08 وقع إصالحها كتب
 3220 21 اجملموع

 
 الّنشاط اخلاص ابلطباعة – 2-2

مليون نسخة وقد أفرزت عملية فرز   11,238عنواان يف  155قام املركز إبصدار طلب عروض وطين لطباعة 
عنواان  28روض إىل تقسيم األشغال على املطابع العشر املشاركة يف طلب العروض وقد كلفت مطبعة املركز بطباعة الع

  مليون نسخة. 1,101من الكتب املدرسية يف 
  والتسفري.انطلقت عمليات الطباعة ، 2016يف بداية شور أفريل 
 .جاهزة ،ا دون تغيريويعاد طبعكانت كافة العناوين املدرسية اليت   ،2016يف بداية شور أوت 

 .2016العناوين اهجديدة يف األسبو  األول من شور سبتم   ةمت اتنتواء من طباع يف حني 
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 وقد توزعت العناوين املطبوعة خالل هذه السنة على املطابع كالتايل :
 املطبعة امل مج للطباعة

 عدد العناوين عدد النسخ عدد امللزمات كمية الورق
 بيطا 36 2156000 25523000 904
 أوميقا 26 2148000 20971000 829
 الكتاب 18 1736000 14496500 624
 روتو أمربسيون 16 910000 11952500 401
 أوربيس أمربسيون 12 696000 8003500 269
 ستاق 8 525000 5760000 193
 تونس هبدو 8 518000 6466500 217
 تونسية للف العصريالشركة ال 5 238000 2536000 92

 املطبعة الرمسية 8 523000 5914500 199
 املطبعة الدولية التونسية 18 1788000 15311000 654
 املركز الوطين البيداغوجي 28 1102000 5681500 202
 اجملموع 183 12340000 122616000 4584

 
 
 الطباعة مبطبعة املركز: – 2-3

 من الكتب املوّجوة للتلميذ و املريّب والواثئق نذكر منوا ابخلصوص:عود إىل مطبعة املركز طباعة مجلة 
 28 مليون نسخة.  1.1 عنواان خاص ابلتالميذ يف 
 13 ألف نسخة.  58 عنواان خاص ابملريب يف 
 06  مليون نسخة . 1.288ملفات النتائج والتقييم واملتابعة يف 
 ألف نسخة. 51اسي يف دفرت املناداة اخلاص ابملرحلة األوىل من التعليم األس 
 03  ألف نسخة. 61دفاتر التقييم اخلاصة ابملريب يف 
  ألف نسخة. 736شوادات الشكر وشوادات الشرف يف 
 .جمموعة من الواثئق اليت تكتسي صبغة بيداغوجية وتربوية 
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 مراقبة جودة الكراس املدرسي: –3

مراقبة جودة الكرّاس املدرسّي املرّقم أثناء مراحل التصنيع  له، املوكلةيف إطار املوام واصل املركز الوطين البيداغوجي 
 طن من الورق املدّعم. 6000مصّنعني مّمن أمضوا كرّاس الّشروط لتحويل ما يقارب  09لدى 

زايرة مراقبة ميدانّية، ويف ما يلي تقّدم نسق مراقبة وتصنيع الكرّاس املدرسّي من  144وقد قام أعوان املراقبة ابملركز بـ 
 : 2016 ديسم   31جانفي إىل غاية 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمّية الورق احملّولة ابلطن  عدد الكرّاس املراقب عدد الكرّاس املصّنع
 سقاطات %7ابحتساب 

كمّية الكراس املباعة 
 حسب الفواتري الواردة

26 148 730 26 148 371 5 429,356 23 472 423 
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 :ء رقمي للمراجعة والتداركفضامشروع إجناز -1   

فضاء رقمي للمراجعة والتدارك على شبكة اتنرتنت إجناز على  2016عمل املركز الوطين البيداغوجي خالل سنة 
كما   مستوايت املرحلة اتبتدائية لكافةيتضمن جمموعة من التمارين التفاعلية ( ecole.edunet.tn   :املوقع)

ية لتعليم اللغات واملوسيقى إضافة إىل جمموعة من املوارد والقصص  الرقمية يف موارد مسعيتضمن الفضاء جمموعة من 
  .(Tablette)صيغة أندرويد تعمل على احملامل الرقمية 

 املواطنة والسلوك املسؤول يف صيغة تفاعلية مرفق أبانشيد موضو  عدة مواضيع منوا فضاء رقميال مشرو يعاجل كما 
 التايل:رقمية ابلغة الفرنسية كما يبنه اهجدول  جمموعة قصصابإلضافة إىل إنتاج  داغوجيمن إنتاج املركز الوطين البي

 

 املشروع
 تطبيقات رسم احلروف

أندرويد   حرف وحيوان 
 حروف وأرقام

 أتعلم رسم احلروف
 أتعلم رسم األشكال

Famille Pinpin 

Astéro, le petit Martien 

La plante qui guérit tout 

 الرتبية على املواطنة والسلوك املسؤول
أنشطة تفاعلية -  
 أانشيد -

 واب

(WEB) 

(6-5-4-3فضاء رقمي للموارد البيداغوجية السنوات )  

 
 
 
 

  

 الباب الثاني

2 
 

 محتويات الرقميةنشر ال
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 إنتاج األقراص الصوتية: –2
 4100قرصا يف  15هذه العملية  ومشلتاملدرسني إنتاج األقراص الليزرية الصوتية لفائدة  2016تواصل خالل سنة 

 :وزارة الرتبية كما يلي إنتاج األقراص الليزرية لفائدة و  نسخة
نعدد العناوي الكمّية  النوع 

  أقراص ليزرية صوتية موجوة للمدرسني 15 4100
(Documents Maitre) 

 قرص اإلحصاء 2 2000
(CD statistiques) 

ةيزرية لفائدلراص القأ  
وزارة الرتبية   

ت البكالورايقرص إصالح امتحاان 1 3500  
(CD BACWEB) 

 
 

 االختصاصات:قائمة وحدة التكوين متعددة  – 3
 :كما يلي CENAFFEلفائدة وحدات تكوين متعددة اتختصاصات  6إنتاج على  2016خالل سنة  عمل املركز

Lot Titre des modules de 

formation 

Disciplines 

بية  التدريب على الكتابة في مادة العر 1

لة اإلعداديةبالمرح  

 لعربية

2 L'enseignement intégré de la 

grammaire 

Français 

3 Teaching and assessing 

english learns 

Anglais 

ة تعليمة الجغرافيا بالمرحلة اإلعدادي 4

 والثانوية

 الجغرافيا

 تعليمة التربية المدنية  بالمرحلة 5

 اإلعدادية

 لتربية المدنية

6 Andragogie  
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 اجلهويّة:الفروع  – 1
 

يف إطار مواصلة اهجوود الرامية لتحسني جودة اخلدمات يف جمال توزيع وبيع الكتاب املدرسي، عمل املركز الوطين 
راقبة مستوى م: من حيث وآليات التصرف على مزيد تنظيم وحتسني إجراءات 2016البيداغوجي خالل سنة 

يف بعض اهجوات  اهجووية فرو  مقرّاتوحتسني  نقاط البيعتسيري تنظيم  والتوزيع،تزويد عمليات ال املخزون، تنظيم
  بدعم من وزارة اإلشراف. 
 الّتوزيع:إحكام تنظيم مسالك 

 :عمل املركز الوطين البيداغوجي على اختاذ عّدة تدابري تنظيمية مشلت ابألساس ،2016خالل سنة 
   املدرسية:املخزن املركزي للكتب 
 إبشراف مباشر من وزارة الرتبية. ابآلليات الضرورية وجتويز املخزنالشرو  يف اجناز القسط الثاين من أشغال البناء مت 
   اجلهوية:الفروع 

، أتهيلوا مبا ميكن 2016نظرا ألمهية الدور الذي تلعبه الفرو  اهجووية، واصل املركز الوطين البيداغوجي، خالل سنة 
اخلدمات. حيث متت هتيئة مقرّات مت استغالهلا من قبل مصاحل املركز خالل السنة و تقبال من التحسني يف جودة اتس

الذين على هتيئة مقر فرو  املركز بقابس وتطاوين  الوةعواملودية املنستري، بنزرت، قبلي، زغوان  :التاليةاملاضية بوتايت 
 .2016 وضعوما على ذمة املركز واستغالهلما خالل أواخر سنة مت
 
 إحصائّيات نشاط الفروع اجلهويّة : – 2

  :الّتزويد .1.2
شر  املركز يف تزويد الفرو  اهجوويّة ابلكتب املدرسّية منذ شور جانفي حيث وز  ما له من خمزون ابملخزن املركزي. 

 وتكاثفت عمليات التزويد منذ انطالق عمليات طباعة الكتب املدرسية.
مت بواسطتوا تزويد الفرو  بـ  2016ديسم   31سفرة إىل غاية  1200ويف هذا اجملال، قامت شاحنات املركز حبوايل 

نسخة من الكتب والواثئق البيداغوجية دون احتساب املخزون األّويل ممّا مّكن من تغطية الّسوق  379 805 14
 من كّميات البيع. % 107بنسبة 

 
 

 لثاالباب الث

3 
 

 توزيع وبيع الكتب المدرسية
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 :البيع عمليات .2. 2 
 كتيب 311 4عملّية بيع، حيث مت تزويد  222 35، 2016ديسم   31جنزت الفرو  اهجووية إىل غاية أ
يف ما يلي اإلحصائّيات و  دينار754 522 28نسخة من الكتب املدرسية بلغـت قيمتّوـا الّصافيـة  993 788 14بـ  

 :  2016 اخلاّصة بنشاط الفرو  اهجوويّة لسنة
سبة من ن

رقم 
 املعامالت

قيمة الصافية ال
 ابلدينار

عدد  احلرفاء  كميات البيع
 الناشطني

عدد الفواتري 
 املنجزة

 الفرع

 2 سوسة 2197 364 601 911 569 863 1 7%
 3 قفصة 1269 140 441 504 075 981 3%
 4 مدنني 1586 142 205 657 020 291 1 5%
 5 الكاف 602 54 883 302 620 558 2%
 6 صفاقس 2672 349 112 158 1 944 026 2 7%
 7 انبل 2915 311 006 976 248 956 1 7%
 8 قابس 983 137 765 502 449 964 3%
 9 املنستري 2033 316 856 773 086 441 1 5%
 10 القريوان 951 176 436 713 599 398 1 5%
 11 بنزرت 1639 221 229 666 944 271 1 4%

 12 ابردو 4054 453 266 572 1 974 003 3 11%
 13 بن عروس 2439 285 443 934 614 858 1 7%
 14 ابجة 750 121 352 396 819 731 3%
 15 القصرين 829 121 541 562 001 003 1 4%
 16 سيدي بوزيد 984 111 351 541 149 035 1 4%
 17 قبلي 573 59 063 201 015 386 1%
 18 جندوبة 1205 99 305 458 280 848 3%
 19 زغوان 801 70 298 249 822 483 2%
 20 سليانة 950 87 698 262 084 517 2%
 21 توزر 794 58 865 138 131 272 1%
 22 تطاوين 406 54 702 155 220 319 1%
 23 املهديّة 998 181 785 588 090 043 1 4%
 24 أراينة 2775 327 059 292 1 815 679 2 9%
 29 2صفاقس 817 75 731 268 185 587 2%

 اجملموع 35222 4311 993 788 14 754 522 28 100%
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 :املركزينشاط املخزن  إحصائّيات-3

نسخة دون احتساب املخزون  407 405 14حيث مّت قبول  أفريلالكتب املدرسّية منذ شور  تسّلمانطلقت عملّية 
 نسخة. 711 750 1األّويل املقّدر بـ 

 
 :2016زي خالل سنة يلي أهّم اإلحصائّيات اخلاّصة ابملخزن املرك وفيما

 
املخزون النهائي 

 اإلمجايل
كميات البيع 

 اإلمجايل
املخزون األويل  التزويد اإلمجايل

 اإلمجايل
 املستوى التعليمي

 التعليم األساسي 025 523 276 369 10 500 544 10 801 347
 التعليم الثانوي 056 561 769 052 2 140 179 2 685 434
 كتب املريب و األستاذ 226 79 642 69 117 37 751 111
 ملفات التقييم و املتابعة 0 200 350 1 692 193 1 508 156
 دفاتر املناداة 695 11 720 51 324 55 091 8

 شوائد شكر وشرف 709 575 800 511 220 779 289 308
 اجملموع 711 750 1 407 405 14 993 788 14 125 367 1
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 :2016التوريد املنجزة خالل سنة  عـملـّيات-1
العايل واملؤسسات التابعة  التعليم الرتبية، وزارةعملية توريد لفائدة وزارة  207، إبجناز 2016قام املركز خالل سنة 

 دينار. 1.939.980دينار مقابل عمولة بقيمة  38.508.795مجلّية تقدر بـ  هلا، بقيمة
 ل هذه الفرتة حسب مصادر الّتمويل كاآليت:وتتوزّ  عملّيات الّتوريد املنجزة خال

   .دينارا 1.619.028بقيمة ممّولة عن طريق ميزانية الّدولة  عملّية 104  -
  .دينار 36.889.767ممولة عن طريق قروض أجنبية بقيمة  عملّية 103 -

 كاآليت:كما تتوزّ  هذه الطلبيات حسب احلرفاء  
  دينارا 15.903.681 بل عملية توريد ختّص وزارة الرتبية مب- 53 
  دينارا 2.969.900عملية توريد ختّص وزارة التعليم العايل مببل  - 20 
  دينارا 17.674.114عملية توريد ختّص وزارة الفالحة و الصيد البحري مببل  - 23 

 .دينارا 1.961.100 عملية توريد ختّص بقية ِمؤّسسات التعليم العايل بقيمة مجلية قدرها - 111 
 

               

   

                    
  

            
   

              
               

  

                                         

                       

 

 رابعالالباب 
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 : كالتايل 2016وميكن حوصلة العمليات املنجزة خالل سنة  
 

 اجملموع خالص املزّود عن طريق نوع الطلبية
 قروض أجنبية ميزانية الدولة

 املبلغ د.ت العدد املبلغ د.ت العدد املبلغ د.ت العدد
 32.687.478 141 31.914.226 84 773.252 57 معّدات علمية
 188.888 21 -- -- 188.888 21 مواد كيميائية

 1.871.331  38 -- -- 1.871.331  38 اشرتاكات و خدمات
 34.747.697 200 31.914.226 84 2.833.471 116 اجملموع

 

            
     

             
                    

    

                                                       
              

 
 :2016الواردة على املركز خالل سنة  الطّلبيات-2

           طلبّية قدرت قيمتوا اهجملية 155، 2016ليت وردت على املركز خالل سنة بل  عدد طلبّيات التوريد ا
و  دينارا 54.268.703 قدرهطلبّية ممّولة عن طريق قروض أجنبّية مببل   50دينارا من بينوا  56.989.467بــــــ 

  دينارا. 2.720.764طلبّية ممّولة عن طريق ميزانية الّدولة بقيمة  105
 يـلي:هذه الطلبيات كما وتوّزعت 

 دينارا  16.682.561 مببل طلبّية ختّص وزارة الرتبية  30 -
 دينارا  1.169.468مببل   طلبّيات ختّص وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 7 -
 دينارا 37.014.637مببل   والصيد البحريطلبّيات ختّص وزارة الفالحة  9 -
  دينارا. 2.122.801التعليم العايل بقيمة مجلية قدرها  طلبّيات ختّص بقية ِمؤّسسات 109 -
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 : القارةهيكلة املوارد البشرية  -1

 2015ديسم   هناية عوان يف 169ــــعوان مقارنة ب 155، 2016بل  عدد األعوان القارين يف موىف شور ديسم  
 : موزعون كاآليت

 
اإلطارات  المجموع

 العليـا 
اإلطارات 
 الوسطى 

 الّصنـف التّنفيـذ  تّسييـر ال

 ذكـور  8 29 22 55 114

 إنـاث  4 4 14 19 41

 المجموع 12 33 36 74 155

100% 47.74%  23.23%  21.29%  النّسبـة 7.74% 

 

 

 

 

 

 خامسالالباب 
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 التصرف في الموارد البشرية
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 املوارد البشرية : أعباء-2

اغوجي إىل موىف شور ديسم  اتجتماعّية ابملركز الوطين البيد ءبل  جممو  أعباء املوارد البشرية بدون اعتبار األعبا
  .   دينارا 4 248 391 ،2016

 

  يلي:وتتوز  هذه األجور كما 
 

 صنف األعـوان ابلدينار مبلغ األجـور

 األعوان القاريني 3443455

 األعوان العرضيني 711800
 الساعات اإلضافية 93136

 اجملمــوع 4248391

 

 توزعت كما يلي : دينار 1.092.079على كاهل املركز وبل  معلوم املسامهات اتجتماعية احملّملة 

 

 ابلديناراملبلـغ  نوعية املسـامهة

 761600 الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة اإلجتماعية

 Accident de travail 60860نظام حوادث الشغل 

 129200 التأمني اهجماعي

 91100 األداء بعنوان التكوين املوين 

 49319 وض ابملساكن اتجتماعيةاألداء بعنوان النو

 1092079 اجملمــوع

 

 االجتماعـي : اجملال – 3

 االجتماعي:الّصندوق  –أ 

 :التوزيع اآليت  حسب 2016منح الصندوق اتجتماعي قروضا لفائدة األعوان إىل موىف شور ديسم  
 

 املبلغ املستعمل ابلدينار عدد املنتفعني نوعية اخلدمة
 34000 29 متأكدةشؤون  لقضاء قروض

 7700 25 قرض العودة املدرسية 
 41700 54 اجملمــوع
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 دينار توزعت كاآليت:68793، هبات لفائدة األعوان بقيمة بلغت 2016كما منح الصندوق اتجتماعي، خالل سنة 

 
 نوعية اخلدمة عدد املنتفعني نداملبلغ املس

 ختان أبناء 10 1000

 هبة زواج 4 400

 ود جديدمول 14 1400

 هبة تقاعد 17 14100

 وفاة 17 8500

 حج 0 0

 عيد اتضحى 155 23250

 عودة مدرسّية 140 20143

 جملموعا 357 68793

 

حيث  2016سنة  ندينارا إىل موىف شور ديسم  م 113.416وبلغت مسامهة الصندوق اتجتماعي يف وجبة الفطور
 دمة.هبذه اخلالقارون  ع مجيع أعوان املركزيمتتمت 
 

 الشغل : لباس-ب
 دينارا 24712عوان بلباس الشغل بقيمة مجلية تقدر بـ  84مت متتيع  

 

 :التكوين-ج
 .د4640بكلفة  أعوان 9لفائدة  تكوينيةدورات  6بـ ـالقيام  مت، 2016خالل سنة 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 19 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تدعيم نظام املعلومايت للمركز -1

تطوير وتدعيم نظام املعلومات وذلك من خالل  2016اإلعالم خالل سنة  واصلت إدارة الّتنظيم واألساليب ونظم
 القيام ابألنشطة الّتالية :

 : يف جمال ال جمة املندجمة للتصّرف 
 إمتام عملّية القبول الوقيت هجميع مكّوانت املنظومة املندجمة للتصّرف. -
 تكوين األعوان على حسن استعمال واستغالل مجيع األجزاء. -

 اد املرحلة النوائية يف دمج مجيع مكّوانت املنظومة.إعد -
  الّتقينال اجمليف : 
 مراقبة حسن سري املوّزعات. -
 حتيني املعطيات. -

 ضبط اتسرتاتيجيات يف استغالل شبكة التواصل. -
 يات املعّدة داخليا يف جمال ال جم: 
 البيع : حتيني برانمج البيع حسب طلبات رؤساء الفرو . -
 يد : دعم املنظومة املعلوماتية اخلاّصة ابلتصّرف يف ملفات التوريد لتسويل عملية متابعة امللفات.التور  -
 الطّباعة : إعداد الدراسة الفنّية لوضع برانمج متابعة أنشطة املطبعة. -
  املعلوماتية:الّسالمة يف جمال 
 اتية.إعداد كرّاس شروط املتعّلق بتعيني مكتب تدقيق يف السالمة املعلوم -
 مراقبة استعمال الّتقنيات املعلوماتية. -
 حتصني قواعد املعلومات. -
 وضع جتويزات مراقبة إضافية يف الفضاءات املشرتكة والبناءات احلّساسة. -
  املعّدات:التصّرف يف يف جمال 
 متابعة صيانة املعّدات. -
 إصالح الّتجويزات املعطّبة. -
 .2017نة إعداد كرّاس شروط لشراء معّدات س -
 

 لسادس الباب ا
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 التنظيم وأساليب التصرف
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  ابملركز:موقع الواب اخلاّص يف جمال 
 حتيني املعطيات. -
 تعديل وتطوير املوقع لتسويل عملّية التصّفح. -
 
  :حتسني ظروف العملاألشغال و جمال  يف-2

 

إجناز مت تسجيل  ،وفروعه اهجوويةابملقر اتجتماعي للمركز  الفضاءاتوحسن استغالل  يف إطار حتسني ظروف العمل
 ل واخلدمات التالية:األشغا

 غسل السيارات اإلدارية ابملقر اتجتماعي عن طريق استشارة مببل  مجلي قدرهلصيانة و  وبناء فضاء هتيئة 
 .دينار 880 ,920 45  

  و بنزرت عن طريق استشارة على النحو التايل: القصرين ،سليانة  وصيانة بفرعياجناز أشغال هتيئة 
 

 ابلدينار والبناء  الكلفة اجلملية للتهيئة الفرع
 835,500 13 بنزرت

 796,700 63 سليانة

 994,660 22 القصرين

 
 ابملقرات اهجديدة لبعض الفرو  اليت تسلموا املركز من  اجناز أشغال هتيئة فضاءات اتستقبال والفوترة واخلزن

 املندوبيات اهجووية للرتبية كما يبينه اهجدول التايل:
  

  والبناء تهيئة الكلفة اجلملية لل الفرع
 ألف دينار 16 قبلي
 آتف دينار 4 بنزرت
 ألف دينار 2.2 قابس
 آتف دينار 6 تطاوين

 
اتعالن عن  وتطاوين واعداد ملف فين لبعض األشغال اليت ما زالت متأكدة بفرعي قابس  على املركزيعمل هذا 

 ا.فضاءات اتستقبال والفوترة واخلزن هب الغرض لتويئةاستشارة يف 
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    و قد بلغت  اجناز أشغال هتيئة و توسعة عن طريق طلب عروض فسيتم، واملودية أما خبصوص فرعي املنستري

 القيمة املالية التقديرية لألشغال بكل فر  بعد أن مت اعداد الدراسات الفنية للمشرو  على النحو التايل:
 

 
 
 
 

تسلم املركز مقر جديد من املندوبية  ،العمل على إجياد مقرات لبعض الفرو  اليت ت تزال على وجه الكراء ويف إطار
أن هذا الفضاء حيتاج إىل التويئة مع العلم  اهجوويّة للرتبية مبدنني مت وضعه على ذمة املركز من طرف وزارة الرتبية.

 .اتستقبال ظروف أحسن وفريالضرورية لت
فضاء اتستقبال والفوترة  الغرض لتويئةعن استشارة يف  واتعالن اعداد ملف فين لألشغال املطلوبة  على املركزيعمل 

 واخلزن به.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبلغ التقديري لألشغال الفرع
 ألف دينار 150 املنستري
 ألف دينار 170 املودية
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مراقبة التصرف  إدارة تعمل لبيداغوجي،مركز الوطين الل داخلّيةالرقابة النظم  تدعيمالنجاعة و مزيد من ويف إطار إضفاء 
 يلي:كما   املركزنشاط  مجيع جماتت تطوير أساليب عملوا يفوالتدقيق الداخلي على 

 
 :التصرفمراقبة  جمال-1

تثّبت من املسجلة لل نتائجال واستغاللاملركز مصاحل تقييم مردودية تدخالت خمتلف تعمل وحدة مراقبة التصرف على 
. حيث ألهداف املرسومة وقيس النتائج احملققة من طرف مجيع مراكز التنفيذ وحتليل أسباب الفوارقمدى درجة بلوغ ا

  التالية:مراقبة التصرف ابألعمال  قامت وحدة
 اإلجنازات مع ومقاربتوا املركز هياكللوحات قيادة ومؤشرات ملتابعة نشاط كافة تتضمن ة تقارير شوري إعداد -

 األهداف إىل للوصول وذلك املناسب الوقت وجدت يف إن النقائص لتدارك الالزمة احللول احواقرت  واملتوقعة السابقة
 .املنشودة

قبة مراكما تسور على   تنفيذالتابعة بعملية م والقيام 2017برانمج نشاط املركز لسنة و التقديرية يزانية امل إعداد -
  واتجنازات. استوالك اإلعتمادات املرصودة وحتديد الفوارق بني التقديرات

وضبط  تنفيذالوالفرو  اهجووية ومتابعة ابملقر اتجتماعي وممتلكات املركز  تملخزوانكافة ارد  سنوي هجبرانمج  إعداد -
 .2016النوائي للسنة احملاسبّية  وقيمة املخزونكمية الفوارق يف املخزون وحتديد  

 اهجووية  و لفر ابلتطبيقات املستخدمة زون واملدرجة ابة البياانت املتصلة حبركة املخبمقار  كما تسور على عملية   -
 .وذلك بعد تصحيح أخطاء الّتسليم والتسّلم، املركزية اعد املعطياتو بنفس البياانت املدرجة بقواملخزن املركزي 

 :جمال التدقيق الداخلي يف-2
ت وتقّدم اإلجناز بغاية حتسني نظام تقوم وحدة التدقيق الداخلي مبتابعة تقرير مراجع احلساابت ومدى العمل ابلتوصيا

سنوّي  موّمات تدقيق داخلي ومتابعتوا وفقا ل انمج 03تّولت وحدة التدقيق الداخلي القيام بـــ كما الرقابة الداخلية.
  يلي:كما أعّد يف الغرض  

 موّمة التدقيق يف التّصرف يف التوريد. -
 موّمة التدقيق يف التّصرف الشراءات. -
 العملّية للتّصرف يف الواثئق واألرشيف اخلاّص ابملركز.  اإلجراءاتدقيق يف موّمة الت -
 

 ابعسالباب ال
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موّمة تفّقد خالل موسم  13موّمات تفّقد على مستوى املركز و 05لقيام بـــ ابقامت وحدة التدقيق الداخلي  كما
يف الغرض  إعداد تقاريرعلى إثرها  البيع لبعض الفرو  اهجوويّة الراجعة ابلنظر للمركز وموّمة تفّقد للمخزن املركزي. متّ 

  :منوا
 والتوريد. تاّصة إبدارة الشراءاتقريـر خبصوص امللفات العالقة للختم النوائي للصفقات واخل-   
 تقريـر خبصوص ملفات املرض الطويل األمد واخلاّصة ابلفحوص واملراقبة الطبّية. -  
  زال اتنتفا  هبا.تقريـر خبصوص اإلجراءات املعتمدة ابملواد اليّت  -  
 تقريـر خبصوص خزينة مستود  السيارات. -  
 تقريـر موّمة التفقد خبصوص النقص املسّجل يف املخزون ابلفر  اهجوّوي بسليانة. -  
 تقاريـر موّمات تفّقد لبعض الفرو  اهجوويّة الراجعة ابلنظر للمركز. -  

 
، على تسليم وتسّلم موام بعض إطارات 2016خالل سنة  وخنّص ابلذكر وأّن وحدة التدقيق الداخلي قد أشرفت

 موّمات(. 07موّمات( وابلفرو  اهجوويّة التابعة للمركز ) 03)املركز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


