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     : توطئة

 جودة لتحسني حتقيقه مت وما  2017 سنةبه  متيزت ما أهم املركز الوطين البيداغوجي لنشاط السنوي التقرير يتضمن

  :حيث مت تسجيل حتسن على مستوى ،لصاحل املنظومة الرتبوية يف كافة جماالت تدخله يقدمها املركزاليت  اخلدمات

o  باعةوالطجودة الكتاب املدرسي من حيث التصميم واإلخراج.  

o مسالك توزيع الكتب املدرسي.   

o  بالفروع اجلهويةفاء للحر  اخلدمات املسداةجودة. 

املوكلة إليه، معاضدة جمهودات الدولة يف  يف إطار اضطالعه باملهام 2017واصل املركز الوطين البيداغوجي، خالل سنة 

فة تناسب املقدرة الشرائية للمواطن التونسي تطوير املنظومة الرتبوية وذلك من خالل توفري وسائل وأدوات التعّلم بتكل

حيث يتم نشر وتوزيع الكتب املدرسية والوثائق البيداغوجّية لفائدة املربني والتالميذ إضافة إىل متابعة خمتلف مراحل 

حل وزارة كما يقوم املركز بتوريد املعدات والتجهيزات العلمية لفائدة سلطة اإلشراف و مصا. تصنيع الكراس املدرسي املرقم

  . التعليم العايل والبحث العلمي

   : باملسائل التالية 2016مقارنة بنتائج سنة  2017متيز نشاط املركز خالل سنة قد و 

 على مستوى نشر الكتب املدرسية والوثائق البيداغوجية    

  .الميذنسخة من الكتب املدرسية املوجهة للت ألف 801أكثر من الطاقة اإلنتاجية ملطبعة املركز  بلغت

 على مستوى نشر احملتويات الرقمية     

جمموعة من بإضافة ) ecole.edunet.tn  :املوقع(رقمي للمراجعة والتدارك على شبكة االنرتنت الفضاء ال حتيني

  . عداديةالتمارين التفاعلية لكافة مستويات املرحلة اال

  على مستوى توزيع وبيع الكتب املدرسية 

حجم خمزون الكتب املدرسية  يف حني ارتفع% 1.7يعات الكتب املدرسية بنسبة تقدر بـمداخيل مبطفيف يف  اخنفاض 

  .دأ 1844بقيمة 

 على مستوى توريد املعدات التعليمية    

مع مصاحل  العملتواصل كما  %1.36بنسبة تقدر بـ  املتأتية من خدمات التوريداملركز عمولة يف قيمة ارتفاع طفيف 

  .ريالبحوالصيد  الفالحةوزارة 

  : 2017خالل سنة  الصعوبات املسجلة

 بيع أسعار سا إىل جتميداويرجع هذا أسيسجل املركز الوطين البيداغوجي صعوبات للمحافظة على توازناته املالية 

ن كل اجلهود مبذولة ملواجهة هذه الصعوبات وتطوير إومع هذا ف 2008/2009الكتب املدرسية منذ العودة املدرسية 

  .ركز حىت يتمكن من مواصلة نشاطه يف ظروف مالئمةإنتاج امل ةطاق
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  :اإلعداد الكّمي  – 1

استقرارا يف جمال جتديد وتنقيح الكتب  2018-2017يف جمال نشر الكتاب املدرسي، شهدت العودة الدراسية 

نسخة  مليون 13.6 قعنوانا موّجها إىل الّتلميذ يف ما يفو  229 وقد توّىل املركز الوطين البيداغوجي نشر .املدرسية

عنوانا من   15ألف نسخة باإلضافة إىل  126عنوانا موجها للمدرسني يف ما يفوق  96باحتساب املخزون األّويل و

 . ألف نسخة 78.8كتب أبناء الّتونسيني باخلارج يف 

  :وتوّزعت هذه العناوين كاآليت

  

ومقارنة بالسنة الفارطة، فإن حجم ما أجنزه املركز من الكتب املدرسية املوجهة للتالميذ بالتعليم األساسي والثانوي 

 13422384من (يث عدد النسخ املطبوعة من ح  1,53%بنسبة ارتفاعا، شهد 2018- 2017مبناسبة العودة 

 .²م/غ90طن مسك  531طن من الورق منها  4900وأنّه مت حتويل ما يقارب  علما) نسخة  13640483 نسخة إىل 

  

 

 الفئة املستهدفة
   2018-2017 العودة املدرسّية  

 عدد النسخ اجلملي  املخزون  عدد النسخ املطبوعة  عدد العناوين

ب 
كت

يذ
لم

الت
 

 11173500 308254  246 865 10 78 الّتعليم األساسي

 2466983 407983  000 059 2 151 الّتعليم الّثانوي

 13640483 716237 12924246 229  اجلملة

 126801  122752   4049  96 كتب املربني

 78829  78829  0 15 كتب أبناء الّتونسيني باخلارج

 13846113 911454 12928295 340  اجلملة

  الباب األول

1 
 

 نشر الكتب المدرسیة
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 الكتب املدرسّية املوّجهة للّتلميذ - 1-1

مليون  13.6وق عنوانا موّجها للّتلميذ يف ما يف 229، توىل املركز إعداد 2018-2017مبناسبة العودة املدرسّية 

 . نسخة باعتبار املخزون

 

  :كتب الّتلميذ بالتعليم األساسي –أ 

  

مليون نسخة من الكتب اخلاّصة بتالميذ الّتعليم األساسي مت  11,17قام املركز الوطين البيداغوجي بتوفري ما يفوق 

  :وتوّزعت هذه العناوين كاآليت. مليون نسخة جديدة منها 10,865طبع 

استهالك 

 بالطن الورق

عدد  عدد النسخ 

 السنة    العناوين

املرحلة 

 باملخزون اليت مت طبعها اجلملي التعليمية

 األوىل 3 78103 817100 895203 275

األساسي
 

 الثانية 3 52201 761500 813701 256

 الثالثة 7 21852 1307170 1329022 451

 الرابعة 7 7525 1315240 1322765 375

 اخلامسة 8 8002 1368330 1376332 424

 السادسة 9 14538 1367047 1381585 483

 السابعة 12 30383 1775080 1805463 628

 الثامنة 13 25628 1151610 1177238 557

 التاسعة 12 57270 994520 1051790 435

األساسي  السابعة 2 6501 5420 11921 2

النموذجي
 

 الثامنة 1 2521 2229 4750 1

 التاسعة 1 3730 0 3730 0

 ا�موع 78 308254 10865246 11173500 3887
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  :كتاب الّتلميذ بالّتعليم الثّانوي  –ب 

عنوانا من الكتب املوّجهة  151، نشر 2018- 2017كما توىل املركز الوطين البيداغوجي، مبناسبة العودة املدرسّية  

وقد توّزعت هذه . ن نسخة من بينها أكثر من مليوين نسخة طبعت جمددامليو  2,466لتالميذ الّتعليم الثّانوي يف 

 :الكتب كما يلي

 

 استهالك الورق بالطن

عدد  عدد النسخ 

 العناوين
 السنة

 باملخزون اليت مت طبعها اجلملي

 األوىل 16 32160 713465 745625 302

 الثانية 31 87200 557945 645145 246

 الثالثة 53 151265 411115 562380 227

 الرابعة 51 137358 376475 513833 228

 ا�موع 151 407983 2059000 2466983 1003

 

  

  :س الكتاب املدرسي اخلاص باملدرّ  - 2-  1

عنوانا موّجها إىل املرّبني  96، توّىل املركز الوطين البيداغوجي نشر  2018-2017 يف إطار استعداداته للعودة املدرسّية 

  .ألف نسخة 126ما يفوق  وذلك يف

  

  :الكتاب اخلاّص بأبناء اجلالية الّتونسّية باخلارج  - 3-  1

  78829 عنوانا موّجها إىل أبناء اجلالية الّتونسّية باخلارج يف  15، أعّد املركز  2018-2017 مبناسبة العودة املدرسّية 

  .نسخة
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  :نشاط الطباعة  -2

مليون     13.9أكثر من   عنوانا يف  165لطباعة  2017جانفي  08و 07بتاريخ      قام املركز بإصدار طلب عروض وطين

   .نسخة

لطلب توضيحات متعددة  ة متأخرة مقارنة بالسنوات الفارطة وذلك صفوقد مت االنطالق يف عملية الطباعة والتسفري ب

مومية ليكون االنطالق يف أشغال طباعة الصفقات الع من املطابع املشاركة يف طلب العروض ومن اهليئة العليا ملراقبة 

   . 2017الكتب املدرسية يف منتصف شهر ماي 

العناوين  عنوانا واإلبقاء على نفس  28هذا وقد شهدت االستعدادات للعودة املدرسية تأجيل ختفيف عدد صفحات 

اإلجراءات اإلدارية  وهو ما اجنر عنه تأخري يف طباعتهم نتيجة   2017- 2016املعتمدة خالل السنة الدراسية 

   .الواجب القيام �ا

العدول عن  وحسب تعهدات املطابع التعاقدية واالجراءات االدارية اليت وجب القيام �ا لطباعة العناوين اليت مت 

وقد توزعت  2017سبتمرب  تنقيحها من قبل وزارة اإلشراف فإن كافة العناوين املدرسية كانت جاهزة يف بداية شهر 

  :كالتايلبع  على املطا

 املربمج للطباعة

 املطبعة
 عدد العناوين عدد النسخ عدد الكراسات كمية الورق

 بيطا 29 1833000 22942250 770

 أوميقا 26 1764000 20959750 704

 الكتاب 21 1690000 17317500 582

 روتو أمربسيون 13 836000 9791750 329

 أوربيس أمربسيون 12 747000 10179500 342

 ستاق 14 887000 9416000 316

 تونس هبدو 9 610000 6739000 226

 الشركة التونسية للف العصري 16 1002000 13196000 475

 املطبعة الرمسية 8 440000 7375000 270

 املطبعة الدولية التونسية 16 2296000 18259000 774

 املركز الوطين البيداغوجي 38 801000 2847500 102

 ا�موع 202 12906000 139023250 4890

-2008منذ العودة املدرسية  وذلك على أسعار الكتب املدرسية دون تغيرياحملافظة هذا وشهدت العودة املدرسية 

2009 .   
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 :الطباعة مبطبعة املركز – 2-2

 :اخلصوصعهد إىل مطبعة املركز طباعة مجلة من الكتب املوّجهة للتلميذ و املرّيب والوثائق نذكر منها ب

  38   ألف نسخة 801كتاب خاص بالتالميذ يف.  

  نسخة 1250عنوانا واحد للمريب يف.  

  06  مليون نسخة    1,324  ملفات النتائج والتقييم واملتابعة لتالميذ املرحلة األوىل من التعليم األساسي يف.  

  ف نسخةأل   61  دفرت املناداة اخلاص باملرحلة األوىل من التعليم األساسي يف.  

  03    نسخة ألف    60  دفاتر التقييم اخلاصة مبريب املرحلة األوىل من التعليم األساسي يف ما يقارب.  

 ألف نسخة    718  الشرف لتالميذ السنوات الثالث األوىل من التعليم األساسي يف  شهادات الشكر وشهادات.  

 يةجمموعة من الوثائق اليت تكتسي صبغة بيداغوجية وتربو م.  

  

  :مراقبة جودة الكراس املدرسي –3

يف إطار املهام املوكولة له ، واصل املركز الوطين البيداغوجي مراقبة جودة الكرّاس املدرسّي املرّقم أثناء مراحل التصنيع 

  .طن من الورق املدّعم 5000مصّنعني ّممن أمضوا كرّاس الّشروط لتحويل ما يفوق  10لدى 

 زيارة مراقبة ميدانّية، ويف ما يلي نتائج مراقبة وتصنيع الكرّاس املدرسّي خالل سنة  198باملركز بـ  وقد قام أعوان املراقبة

2017 :  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  عدد الكّراس املراقب  عدد الكّراس املصّنع
كمّية الورق احملّولة بالطن 

  سقاطات %7باحتساب 

كمّية الكراس املباعة 

  حسب الفواتري الواردة

23762406  23762156  5075.360  19869.839  
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  :احملتويات الرقمية-1

     ecole.edunet.tnوالتـدارك فضاء الرقمي للمراجعـة بتحيني ال 2017قام املركز الوطين البيداغوجي خالل سنة 

 زيــاء،في ،رياضــيات :تعلميــةجمموعــة مــن التمــارين التفاعليــة لكافــة مســتويات املرحلــة اإلعداديــة يف عــدة مــواد  إضــافةمــع 

  ...واألرض وتكنولوجياعلوم احلياة 

  :التايلتطبيقات أندرويد جديدة خاصة بتالميذ املرحلة األساسية كما يبينه اجلدول  04كما مت إجناز 

  

 املشروع

 التغذية

 تطبيقات

أندرويد   

  محاية احمليط   

  أرسم وأمرح                   

     أتعرف على أصوات احليوانات           

    وضع موارد بيداغوجية على موقع الواب خاصة باملرحلة اإلعدادية -  

  علوم احلياة , رياضيات: يف عدة  مواد تعلمية ) أساسي 9و  8,  7سنة (   

 .و تكنولوجيا  فيزياء ,و األرض    

  http://ecole.edunet.tnالعمل على حتيني موقع الواب   -

  

 واب

  

  

  

  :يزريةإنتاج األقراص الل-2

 

وإنتاج  حمتويات 07إنتاج األقراص الليزرية الصوتية لفائدة املدرسني ومشلت هذه العملية  2017تواصل خالل سنة 

  :نسخة باإلضافة إىل إنتاج األقراص الليزرية لفائدة وزارة الرتبية كما يلي 2000

  

  ثانيالباب ال

2 
 

 نشر المحتویات الرقمیة
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 النوع عدد العناوين الكمّية

2000 07 
سنيأقراص ليزرية صوتية موجهة للمدر   

(Documents Maitre)       

"1مسارايت "  أشرطة مصورة 01 400 أقراص ليزرية موجهة  

:للمدرسني  

"2مسارايت "  أشرطة مصورة 01 400   

 قرص اإلحصاء املدرسي 02 3000

 أقراص الليزرية لفائدة

 وزارة الرتبية

 نشرية الباكالوريا       01 3500

 الكتاب األبيض          02 1200

"1أرافق طفلي "كتاب  01 2000  

"2أرافق طفلي "كتاب  01 500  

العلم           نشرية يوم 01 800  
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  :الفروع اجلهويّة  –1

يف إطار مواصلة اجلهود الرامية لتحسني جودة اخلدمات يف جمال توزيع وبيع الكتاب املدرسي، عمل املركز الوطين 

وآليات التصرف واملراقبة يف مستوى املخزون   على مزيد تنظيم وحتسني إجراءات 2017نة البيداغوجي خالل س

كما عمل املركز على حتسني ظروف . نقاط البيع زيع وكذلك يف مستوى تسيري وتنظيموتنظيم عمليات التزويد والتو 

  .  رافالعمل مبواصلة حتسني مقرّات فروعه خاّصة يف بعض اجلهات وذلك بدعم من وزارة اإلش

 

  :الّتوزيعإحكام تنظيم مسالك 

 :باألساساختاذ عّدة تدابري تنظيمية مشلت  على 2017 سنةركز الوطين البيداغوجي خالل عمل امل
  

  املخزن املركزي للكتب املدرسية:  

  .الضرورية باآلليات وجتهيز املخزنبإشراف مباشر من وزارة الرتبية مت الشروع يف اجناز القسط الثاين من أشغال البناء 
  

  اجلهويةالفروع:  

تأهيلها مبا ميكن من  2017املركز الوطين البيداغوجي خالل سنة  واصل، اجلهويةنظرا ألمهية الدور الذي تلعبه الفروع 

التحسني يف جودة االستقبال وجودة اخلدمات حيث متت �يئة مقرّات مت وضعها واستغالهلا من قبل مصاحل املركز 

  .، تطاوين، سليانة و بنزرتبواليات قابس خالل السنة املاضية

  :إحصائّيات نشاط الفروع اجلهويّة  – 2

 : الّتزويد  )1

. شرع املركز يف تزويد الفروع اجلهويّة بالكتب املدرسّية منذ شهر جانفي حيث وزع ما له من خمزون باملخزن املركزي

  .انطالق عمليات طباعة الكتب املدرسية معوتكاثفت عمليات التزويد 

مت بواسطتها تزويد الفروع بـ  2017ديسمرب  31سفرة إىل غاية  628ويف هذا ا�ال قامت شاحنات املركز حبوايل 

نسخة من الكتب والوثائق البيداغوجية دون احتساب املخزون األّويل ممّا مّكن من تغطية الّسوق  379 805 14

  .من كّميات البيع % 107بنسبة 

  

 

  ثالثالباب ال

3 
 

 توزیع وبیع الكتاب المدرسي
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  :البيع  )2

 685 343 13كتيب بـ  4510عملّية بيع، حيث مت تزويد  41644 ، 2017 خالل سنةأجنزت الفروع اجلهوية 

  .دينار 456 631 27نسخة من الكتب املدرسية بلغـت قيمتّهـا الّصافيـة 

 : 2017 يف ما يلي اإلحصائّيات اخلاّصة بنشاط الفروع اجلهويّة لسنة

نسبة من رقم 

 املعامالت

ية القيمة الصاف

 بالدينار
 كميات البيع

عدد  احلرفاء 

 الناشطني
 الفرع عدد الفواتري املنجزة

 2 سوسة 2971 374 842407 296 737 1 6,3%

 3 قفصة 1407 136 443128 567 973 3,5%

 4 مدنني 1778 148 626607 103 255 1 4,5%

 5 الكاف 626 64 273277 575 538 1,9%

 6 صفاقس 3398 403 921300 840 918 1 6,9%

 7 نابل 2830 326 925117 402 881 1 6,8%

 8 قابس 1250 142 477182 196 951 3,4%

 9 املنستري 2455 330 623199 021 348 1 4,9%

 10 القريوان 1208 163 660855 578 342 1 4,9%

 11 بنزرت 2020 239 604050 792 214 1 4,4%

 12 باردو 5453 439 1521401 305 060 3 11,1%

 13 بن عروس 3099 301 825650 382 826 1 6,6%

 14 باجة 831 124 339471 392 691 2,5%

 15 القصرين 846 124 492954 712 965 3,5%

 16 سيدي بوزيد 1148 116 429110 943 949 3,4%

 17 قبلي 574 58 172249 755 362 1,3%

 18 جندوبة 1198 98 439111 286 825 3,0%

 19 زغوان 877 81 205342 658 446 1,6%

 20 سليانة 949 74 240217 792 489 1,8%

 21 توزر 636 50 131533 089 272 1,0%

 22 تطاوين 436 51 159755 732 318 1,2%

 23 املهديّة 965 173 450765 847 976 3,5%

 24 أريانة 3706 331 1289443 629 738 2 9,9%

 29 2صفاقس 983 165 249562 566 545 2,0%

 ا�مــوع 41644 510 4 13343685 456 631 27 100,0%
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  :إحصائّيات نشاط املخزن املركزي  – 3

نسخة دون احتساب املخزون  015 692 16انطلقت عملّية تسّلم الكتب املدرسّية منذ شهر أفريل حيث ّمت قبول 

  .نسخة818 301 1 األّويل املقّدر بـ 

  

 : 2017سنة باملخزن املركزي خالل  ويف ما يلي أهّم اإلحصائّيات اخلاّصة

 

املخزون النهائي 

 اإلمجايل

كميات البيع 

  اإلمجايل
  التزويد اإلمجايل

املخزون األويل 

  اإلمجايل
  املستوى التعليمي

 كتب التعليم األساسي 254 308 246 865 10 828 112 10 860 068 1

 كتب التعليم الثانوي 983 407 000 059 2 415 103 2 167 364

 كتب القران الكرمي 618 14 0 217 389 14

 كتب املريب واألستاذ 752 122 049 4 128 24 524 102

 الكرّاس املرقم 337 1 600 683 1 0 937 684 1

 كتب التونسيني باخلارج 829 78 0 750 881 76

 كتب تعليم الكبار 480 1 0 0 480 1

 يم واملتابعةملفات التقي 424 132 950 391 1 489 735 614 789

 دفاتر املناداة 119 8 920 61 780 57 812 14

 شهائد شكر وشرف 109 205 250 626 840 308 486 521

 دستور اجلمهوريّة التونسّية 820 19 0 455 359 19

 ا�مــوع 818 301 1 015 692 16 685 343 13 509 658 4
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 :2017عـملـّيات التوريد املنجزة خالل سنة  -1
 

عملية توريد لفائدة وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل واملؤسسات التابعة 120، بإجناز 2017قام املركز خالل سنة

دينار مقابل عمولة صافية  374,729 565 48هلا ووزارة الفالحة والصيد البحري ذلك بقيمة مجلّية تقدر بـ 

  .ينارد 402 966 1 للمركز تقدر بـ

  :ات الّتوريد املنجزة خالل هذه الفرتة حسب مصادر الّتمويل كاآليتوتتوزّع عمليّ 

   .دينارا 787,305 335 2عملّية ممّولة عن طريق ميزانية الّدولة بقيمة   68   -

 .دينار 587,424 229 46عملّية ممولة عن طريق قروض أجنبية بقيمة   52 -

  :كما تتوزّع هذه الطلبيات حسب احلرفاء كاآليت 

  دينارا 929,825 686 19ية توريد ختّص وزارة الرتبية مببلغعمل-40

  دينارا932,000 037 1عمليات توريد ختّص وزارة التعليم العايل مببلغ –4

  دينارا 843,759 449 26عمليات توريد ختّص وزارة الفالحة و الصيد البحري مببلغ -7

 .دينارا 669,145 390 1لية قدرهاالعايل بقيمة مج معملية توريد ختّص بقية ِمؤّسسات التعلي–69

 

وزارة التربیة   
 33%

وزارة التعلیم العالي  
3%

وزارة الفالحة والصید البحري
6%

   بقیة مؤسسات التعلیم العالي
58%

 ; 0

2017توزیع عملیات التورید المنجزة حسب الحرفاء خالل سنة 

 
  

  رابعالباب ال
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  : كالتايل2017 وميكن حوصلة العمليات املنجزة خالل سنة 

  نوع الطلبية

  خالص املزّود عن طريق
  ا�موع

  قروض أجنبية  ميزانية الدولة

  ت.املبلغ د  العدد  ت.املبلغ د  العدد  ت.املبلغ د  العدد

 381,759 003 47  90 965,264 221 46  49 459, 416 781  41  معّدات علمية

 395,130 93  13 --  -- 395,130 93  13  مواد كيميائية

 597,840 468 1  17 622,160 7  03 975,680 460 1  14  وخدماتاشرتاكات 

 374,729 565 48  120 587,424 229 46  52 787,305 335 2  68  ا�موع

  

علمیةمعدات
60%

كیمیائیةمواد
19%

وخدماتإشتراكات
21%

2017توزیع عملیات التورید المنجزة حسب طبیعة المواد خالل سنة 

  

 : 2017الواردة على املركز خالل سنة  الطّلبيات -2

ــ طلبّية قدرت قيمتها اجلمليّ  178، 2017بلغ عدد طلبّيات التوريد اليت وردت على املركز خالل سنة  ة بــــ

طلبّية ممّولة عن طريق قروض أجنبّية مببلغ  118دينارا من بينها 770,055 141 104

  . دينارا 416,835 364 طلبّية ممّولة عن طريق ميزانية الّدولة بقيمة  60و دينارا 353,220 777 103 قدره

 :وتوّزعت هذه الطلبيات كما يـلي 

  .دينارا 562,550 521 97  طلبّية ختّص وزارة الرتبية مببلغ 91 -

   .دينارا133,520 005 6  مببلغ ختّص وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ةطلبيّ  17 -

 .دينارا 073,985 615 ّص بقية مؤّسسات التعليم العايل بقيمة مجلية قدرها طلبّيات خت 70 -
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 :هيكلة املوارد البشرية القارة -  1

 2016عونا يف �اية ديسمرب  155عونا مقارنة بــــ 146، 2017بلغ عدد األعوان القارين يف موىف شهر ديسمرب 

 : موزعون كاآليت

 

 اإلطارات العليـا  ا�موع
رات اإلطا

 الوسطى 
 الّصنـف الّتنفيـذ  الّتسييـر 

 ذكـور  4 28 19 56 107

 إنـاث  4 3 12 20 39

 ا�موع 8 31 31 76 146

 الّنسبـة 5.48% 21.23% 21.23% 52.06% 100%

 

  

  

  خامسالباب ال

5 
 

 التصرف في الموارد البشریة
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 :أعباء املوارد البشرية  -2

الوطين البيداغوجي إىل موىف شهر ديسمرب بلغ جمموع أعباء املوارد البشرية بدون اعتبار األعباء االجتماعّية باملركز 

  .   دينارا 4 018952 ،  2017

 

 : وتتوزع هذه األجور كما يلي 

  

 صنف األعـوان مبلغ األجـور بالدينار

 األعوان القاريني 3459617

 األعوان العرضيني 462868

 الساعات اإلضافية 96467

 ا�مــوع 4018952

 

 :توزعت كما يلي  دينار 173848اعية احملّملة على كاهل املركز وبلغ معلوم املسامهات االجتم

 

  املبلـغ بالدينار نوعية املسـامهة

  781595  الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة اإلجتماعية

  Accident de travail 54805نظام حوادث الشغل 

  110970 التأمني اجلماعي

  82466 األداء بعنوان التكوين املهين 

  44012 بعنوان النهوض باملساكن االجتماعيةاألداء 

  1073848 ا�مــوع

 

 :اجلـانب االجتماعـي  – 3

 :االجتماعيالّصندوق  –أ 

 :اآليتالتوزيع  حسب 2017منح الصندوق االجتماعي قروضا لفائدة األعوان إىل موىف شهر ديسمرب 

  املبلغ املستعمل بالدينار  عدد املنتفعني نوعية اخلدمة

 20500 18  قضاء شؤون متأكدةقروض ل

 6900 20 قرض العودة املدرسية 

 27400 38 ا�مــوع
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دينار توزعت   56676، هبات لفائدة األعوان بقيمة بلغت 2017كما منح الصندوق االجتماعي، خالل سنة 

  :كاآليت

 

 نوعية اخلدمة  عدد املنتفعني  نداملبلغ املس

 ختان أبناء 4 400

 هبة زواج 3 300

 مولود جديد 12 1200

 هبة تقاعد 10 8100

 وفاة 11 5500

 هبة عالج 3 1800

 عيد االضحى 141 21150

 عودة مدرسّية 87 18226

 ا�موع 271 56676

 

حيث  2017دينارا إىل موىف شهر ديسمرب من سنة  131239وبلغت مسامهة الصندوق االجتماعي يف وجبة الفطور

  .لقارون �ذه اخلدمةمت متتيع مجيع أعوان املركز ا

  

  :لباس الشغل  - ب

  .دينارا 17674عونا بلباس الشغل بقيمة مجلية تقدر بـ  82مت متتيع  

 

 :التكوين -ج

  .دينار 36820عون بكلفة  33دورة تكوينية لفائدة  13ــمت القيام بــ، 2017خالل سنة 
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  تدعيم النظام املعلومايت للمركز – 1

تطوير وتدعيم نظام املعلومات وذلك من خالل  2017نظيم واألساليب ونظم اإلعالم خالل سنة واصلت إدارة التّ 

  :الّتاليةالقيام باألنشطة 

  

  :للتصّرفيف جمال الربجمة املندجمة 

  .إمتام املرحلة النهائية يف دمج مجيع مكّونات املنظومة -

 .مجيع األجزاءتكوين األعوان املعينون اجلدد على حسن استعمال واستغالل  -

 .2017إدخال التعديالت املتعّلقة بقانون املالية  -

  

  :الّتقينيف ا�ال 

  .مراقبة حسن سري املوّزعات ومجيع التجهيزات اإلعالمية -

 .حتيني املعطيات -

  .مراقبة استغالل شبكة التواصل -

  التدخل إلصالح مجيع أنواع اإلعطاب  -

  

  :يف جمال الربجميات املعّدة داخليا 

   :البيع  -

  .حتيني برنامج البيع حسب طلبات رؤساء الفروع -      

  .مساعدة رؤساء الفروع بالتكوين واملساندة -      

   :التوريد  -

  .مواصلة دعم املنظومة املعلوماتية اخلاّصة بالتصّرف يف ملفات التوريد لتسهيل عملية متابعة امللفات -    

  .اختاذ القرار إعداد لوحات قيادة للمساعدة على -  

   :الطّباعة  -

  .إعداد اجلزء املتعّلقة بإدخال برنامج الطباعة -      

  .إعداد اجلزء املتعّلقة بإجناز مراحل إعداد طباعة الكتاب املدرسي -      

  لسادس الباب ا
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  :يف جمال الّسالمة املعلوماتية 

  .إعداد كرّاس شروط املتعّلق بتعيني مكتب تدقيق يف السالمة املعلوماتية -

  .اقبة استعمال الّتقنيات املعلوماتيةمر  -

  .السهر على حتصني قواعد املعلومات -

وضع جتهيزات مراقبة إضافية باملخزن املركزي لدعم السالمة ومتابعة نسق العمل عن بعد وإضافة جمموعة  -

  .من الكامريات باملقر االجتماعي لتغطية مدخل املركز ومربض السّيارات

  :ّدات يف جمال التصّرف يف املع

  .متابعة صيانة املعّدات باملقر االجتماعي واملخزن املركزي والفروع  -

  .إصالح الّتجهيزات املعطّبة -

  .2018إعداد كرّاس شروط لشراء املعّدات املربجمة لسنة  -

  :يف جمال موقع الواب اخلاّص باملركز 

  .شر املعطيات املتعّلقة بنتائج الصفقاتحتيني املعطيات املتعّلقة مبتابعة توزيع وبيع الكتاب املدرسي ون -

  .متابعة تطوير املوقع -

  

 :    حتسني ظروف العملاألشغال و الفضاءات و يف جمال  -2

 

، قام املركز بإجناز األشغال واخلدمات وفروعه اجلهويةإطار حتسني ظروف العمل والفضاءات باملقر االجتماعي للمركز 

 :التالية

 

 كما يبينه اجلدول التايل  تطاوين وقابس فرعيب ةاجناز أشغال �يئة وتوسع: 

  

  البناء بالدينارالكلفة اجلملية للتهيئة و   الفرع

  47634.352  تطاوين

  94975.085  قابس

  

  دينار �11700يئة و صيانة الفرع اجلديد مبدنني وتركيز كامرات مراقبة مببلغ مجلي قدره. 
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نظم الرقابة الداخلّية للمركز الوطين البيداغوجي، تعمل إدارة مراقبة التصرف  دعيمتالنجاعة و مزيد من يف إطار إضفاء 

  :كما يلي   املركزنشاط  والتدقيق الداخلي على تطوير أساليب عملها يف مجيع جماالت

  

 :جمال مراقبة التصرف  -1

النتائج املسجلة للتثّبت من  املركز واستغاللتقييم مردودية تدخالت خمتلف مصاحل تعمل وحدة مراقبة التصرف على 

حيث . مدى درجة بلوغ األهداف املرسومة وقيس النتائج احملققة من طرف مجيع مراكز التنفيذ وحتليل أسباب الفوارق

  :قامت وحدة مراقبة التصرف باألعمال التالية 

قاربتها مع اإلجنازات وم إعداد تقارير شهرية تتضمن لوحات قيادة ومؤشرات ملتابعة نشاط كافة هياكل املركز -

السابقة واملتوقعة واقرتاح احللول الالزمة لتدارك النقائص إن وجدت يف الوقت املناسب وذلك للوصول إىل األهداف 

  .املنشودة

بعملية متابعة التنفيذ كما تسهر على مراقبة  والقيام 2018إعداد امليزانية التقديرية وبرنامج نشاط املركز لسنة  -

  . تمادات املرصودة وحتديد الفوارق بني التقديرات واالجنازاتاستهالك اإلع

إعداد برنامج سنوي جلرد كافة املخزونات وممتلكات املركز باملقر االجتماعي والفروع اجلهوية ومتابعة التنفيذ وضبط  -

  .2017النهائي للسنة احملاسبّية  وقيمة املخزونالفوارق يف املخزون وحتديد كمية 

 اجلهوية بالفروعمقاربة البيانات املتصلة حبركة املخزون واملدرجة بالتطبيقات املستخدمة على عملية كما تسهر    -

  .واملخزن املركزي بنفس البيانات املدرجة بقواعد املعطيات املركزية، وذلك بعد تصحيح أخطاء الّتسليم والتسّلم

 :جمال التدقيق الداخلي يف-2

بالعمل على تنفيذ برناجمها السنوّي املّعد يف الغرض والقيام مبتابعة  2017 سنةقامت وحدة التدقيق الداخلي خالل 

تقرير مراجع احلسابات ومدى تقّدم اإلجناز خبصوص النقائص والتوصيات املدّونة به وذلك بغاية حتسني نظام الرقابة 

 .اخليمع احلرص على متابعة التوصيات املّدونة بتقارير مهّمات التدقيق الد. الداخلّية

كما تّولت وحدة التدقيق الداخلي القيام مبهّمات تفّقد على مستوى الفروع اجلهويّة الراجعة بالنظر للمركز خالل 

شامل يف الغرض حّدد من خالله النقائص واالجراءات والتدابري الواجب اختاذها  إعداد تقريرموسم البيع ّمت على إثرها 

هذا وقد أشرفت على مهّمات تسليم وتسّلم مهام  .دة مدرسّية ناجعةوذلك ضمانا حلسن سري العمل ولتأمني عو 

  .لبعض إطارات املركز وبالفروع اجلهويّة التابعة للمركز

  ابعالباب الس
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 تطوير نظم الرقابة الداخلية




