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    : جىػئت

 

في ئػاس اطؼالعه باإلاهام اإلاىوىلت ئلُه،  معاطذة  2018ًىاصل اإلاشهض الىػني البُذاػىجي، خالٌ ظىت      

ت ورلً مً خالٌ جىؿحرٍىجؼ مجهىداث الذولت في ٍى ـت جىاظب  ش اإلاىظىمت التًر
ّ
م بخيل

ّ
وظائل وأدواث الخعل

خُث ًخم وشش وجىصَع الىخب اإلاذسظُت والىزائم البُذاػىحُت اإلالذسة الششائُت للمىاػً الخىوس ي 

واإلادخىٍاث الشكمُت لـائذة اإلاذسظحن والخالمُز ئطاؿت ئلى مخابعت مخخلف مشاخل جصيُع الىشاط اإلاذسس ي 

لح وصاسة الخعلُمُت لـائذة ظلؼت ئششاؾ و مصاإلاشكم. هما ًلىم اإلاشهض بخىسٍذ اإلاعّذاث والخجهحزاث ا

 .ي والبدث العاليالخعلُم العال

 

ش العىىي ليشاغ الىػني البُذاػىجي أهم ما جمحزث به ظىت ٍو      وما جم جدلُله 2018خظمً الخلٍش

 لخدعحن حىدة الخذماث التي ًلذمها اإلاشهض في واؿت مجاالث جذخله، خُث جمحز وشاغ 

 : باإلاعائل الخالُت 2017ملاسهت بيخائج ظىت   2018اإلاشهض خالٌ ظىت  

 

 ىي وشش الىخب اإلاذسظُت والىزائم البُذاػىحُتعلى معخ  

م اإلاىاولتاهخـاض  - ت عً ػٍش ُّ ملاسهت بأظعاس   % 14,56بـ  في جيلـت ػباعت وحعـحر الىخب اإلاذسظ

باعت لعىت 
ّ
  .2017الؼ

 وسخت مً الىخب اإلاذسظُت اإلاىحهت للخالمُز ملُىن  1.427 الؼاكت ؤلاهخاحُت إلاؼبعت اإلاشهض بلؼذ -

ادة بيعبت 2017ألف وسخت خالٌ ظىت  801 ملابل    % .  78أي بٍض

 

 على معخىي وشش اإلادخىٍاث الشكمُت   

 .جؼبُلاث أهذسوٍذ حذًذة خاصت بخالمُز اإلاشخلت ألاظاظُت 04ئهجاص  -

باطاؿت ( ecole.edunet.tn  :اإلاىكعشكمي للمشاحعت والخذاسن على شبىت الاهترهذ )الـظاء ال جدُحن -

 . لخالمُز العىت الخاظعت أظاس يًٍ الخـاعلُت مجمىعت مً الخماس 
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  على معخىي جىصَع وبُع الىخب اإلاذسظُت 

ت بُع، خُث جم جضوٍذ  36782 ئهجاص  - ُّ وسخت مً الىخب اإلاذسظُت  473 739 15هخبي بـ  5013عمل

ُّ و   دًىاس. ملُىن  31.2خىالي ت بلؼـذ كُمتّهـا الّصاؿُـت الىزائم البُذاػىح

 

  ٍذ اإلاعذاث الخعلُمُتعلى معخىي جىس   

 بالىظش. لها الشاحعت عملُت جىسٍذ لـائذة وصاسة التربُت ووصاسة الخعلُم العالي واإلاإظعاث  107ئهجاص  -

 

  2018لت خالٌ ظىت الصعىباث اإلاسّج : 

 

ت خالٌ ظىت      ُّ البُذاػىجي ٌشيى  ، ًظّل اإلاشهض الىػني2018بالشػم مً الخدّعً الظشفي للخىاصهاث اإلاال

شحع رلً باألظاط ئلى ص ت في اإلاداؿظت على جىاصهاجه اإلاالُت  ٍو ُّ ججمُذ أظعاس بُع الىخب  عىباث هُيل

ش  ومع  2009/2008اإلاذسظُت مىز العىدة اإلاذسظُت  هزا ؿان ول الجهىد اإلابزولت إلاىاحهت الصعىباث  وجؼٍى

 .شاػه في ظشوؾ مالئمت ػاكت ئهخاج اإلاشهض ختى ًخمىً مً مىاصلت

 

ش الىسق خالٌ ؿترة ػباعت الىخبهم     
ّ
 ا ججذس ؤلاشاسة ئلى الصعىباث التي ًىاحهها اإلاشهض بخصىص جىؿ

ت مما أزش ظلبا على جىؿش الىخاب اإلاذسس ي في آلاحاٌ، خاصت وأّن اإلاشهض ًجذ هـعه مجبرا على اكخىاء  ُّ اإلاذسظ

ت لعجحن الخلـاء  الىسق اإلاعخمذ في ئهخاج الىخاب اإلاذسس ي مً اإلاضّود الخىوس ي الىخُذ وهى  ُّ الششهت الىػى

 والىسق.
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 :ؤلاعذاد الىّمي  -1

ى اإلاشهض  2019-2018شهذث العىدة الذساظُت 
ّ
اظخلشاسا في مجاٌ ججذًذ وجىلُذ الىخب اإلاذسظُت. وكذ جىل

ىحها عىىاها م 93ملُىن وسخت و 15عىىاها مىّحها ئلى الّخلمُز في ما ًـىق  229 الىػني البُذاػىجي وشش

عىىاها مً هخب أبىاء الّخىوعُحن بالخاسج في أهثر  15ألف وسخت باإلطاؿت ئلى  193للمذسظحن في ما ًـىق 

ً واآلحي 76مً   : ألف وسخت. وجىّصعذ هزه العىاٍو

 

 

وملاسهت بالعىت الـاسػت، ؿان حجم ما أهجضه اإلاشهض مً الىخب اإلاذسظُت اإلاىحهت للخالمُز بالخعلُم 

مً خُث عذد اليسخ   10,5%بيعبت اسجـاعا، حشهذ 2019-2018ألاظاس ي والثاهىي بمىاظبت العىدة 

ل ما ًلاسب   وسخت( 61916051وسخت ئلى  13628380اإلاؼبىعت )مً  ه جم جدٍى
ّ
ػً مً  5630علما وأه

 .²/مغ90ػً ظمً  560الىسق منها 

 

 الـئت اإلاعتهذؿت

ت   ُّ   2019-2018 العىدة اإلاذسظ

عذد 

ً  العىاٍو

عذد اليسخ 

 اإلاؼبىعت
 اإلاخضون

عذد اليسخ 

 الجملي

هخ
ب  ُز

لم
الخ

 

 12048768 1067768 10981000 78 الّخعلُم ألاظاس ي

اهىي 
ّ
 3013167 364167 2649000 151 الّخعلُم الث

 15061935 1431935 13630000 229 الجملت

 106000 87236 193416 93 هخب اإلاشبحن

هخب أبىاء الّخىوعُحن 

 سجبالخا
15 0 76881 76881 

 15332232 1431935 13736000 337 الجملت

 الباب األول

1 
 

 نشر الكتة المدرسية

 

 

 

 

 

 نشر الكتة المدرسية
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ت اإلاىّحهت للّخلمُز -1-1 ُّ  الىخب اإلاذسظ

ت  ُّ  15عىىاها مىّحها للّخلمُز في ما ًـىق  229، جىلى اإلاشهض ئعذاد 2019-2018بمىاظبت العىدة اإلاذسظ

 ضون. ملُىن وسخت باعخباس اإلاخ

 

 هخب الّخلمُز بالخعلُم ألاظاس ي: –أ 

ملُىن وسخت مً الىخب الخاّصت بخالمُز الّخعلُم  12كام اإلاشهض الىػني البُذاػىجي بخىؿحر ما ًـىق 

ً واآلحي: 10,981 تعاػب ذألاظاس ي جم  ملُىن وسخت حذًذة منها. وجىّصعذ هزه العىاٍو

 

اإلاشخلت 

 الخعلُمُت
 العىت

عذد 

ً  العىاٍو

اظتهالن  سخ عذد الي

الىسق 

 الجملي التي جم ػبعها باإلاخضون بالؼً

ألاظاس ي
 

 293 687 948 000 770 687 178 3 ألاولى

 267 873 905 000 730 873 175 3 الثاهُت

 563 550 506 1 000 465 1 550 41 7 الثالثت

 374 553 468 1 000 448 1 553 20 7 الشابعت

 558 762 575 1 000 564 1 762 11 8 الخامعت

 583 185 566 1 000 543 1 185 23 9 العادظت

 674 539 794 1 000 533 1 539 261 12 العابعت

 493 583 220 1 000 078 1 583 142 13 الثامىت

 391 745 034 1 000 825 745 209 12 الخاظعت

ألاظاس ي 

الىمىرجي
 7 565 16 000 15 565 1 2 العابعت 

 3 370 5 000 5 370 1 الثامىت

 3 356 5 000 5 356 1 الخاظعت

 4209 768 048 12 000 981 10 768 067 1 78 الجملت

 



 6 

 
اهىي: –ب 

ّ
 هخاب الّخلمُز بالّخعلُم الث

ت   ُّ عىىاها مً الىخب  151، وشش 2019-2018جىلى اإلاشهض الىػني البُذاػىجي، بمىاظبت العىدة اإلاذسظ

اهىي في اإلاىّحهت لخ
ّ
ملُىن وسخت ػبعذ مجذدا. وكذ  2,649ملُىن وسخت مً بُنها  3المُز الّخعلُم الث

 جىّصعذ هزه الىخب هما ًلي:

 

 العىت
عذد 

ً  العىاٍو

اظتهالن الىسق  عذد اليسخ

 الجملي التي جم ػبعها باإلاخضون بالؼً 

 373 155 863 000 820 155 43 16 ألاولى

 324 422 771 000 703 422 68 31 الثاهُت

 352 877 719 000 601 877 118 53 الثالثت

 332 713 658 000 525 713 133 51 الشابعت

 1381 167 013 3 000 649 2 167 364 151 الجملت

 

 الىخاب اإلاذسس ي الخاص باإلاذسط : - 2- 1

ت  ُّ ى اإلاشهض الىػني البُذاػى  2019-2018 في ئػاس اظخعذاداجه للعىدة اإلاذسظ
ّ
عىىاها مىّحها  93جي وشش ، جىل

 ألف وسخت. 104ألف وسخت جم ػبع منها  193ئلى اإلاشّبحن ورلً في ما ًـىق 

 

ت بالخاسج : - 3- 1 ُّ  الىخاب الخاّص بأبىاء الجالُت الّخىوع

ت  ُّ ت بالخاسج  15، وشش اإلاشهض  2019-2018 بمىاظبت العىدة اإلاذسظ ُّ عىىاها مىّحها ئلى أبىاء الجالُت الّخىوع

 وسخت.ألف  76,8في 

 

 شاغ الؼباعت :و -2

عىىاها في  225لؼباعت وحعـحر   2017كام اإلاشهض باصذاس ػلب عشوض وػني خالٌ شهش هىؿمبر         

 12,283   ملُىن وسخت  ت عذم صذوس
ّ
ت ألصخاب اإلاؼابع كامذ بعذًذ الاعتراطاث بخعل ُّ ئال أّن الؼشؿت الىلاب

ت لعىت  ُّ الّخمذًذ في آحاٌ كبٌى العشوض  ؿىكع في مشخلت أولى   معشؿت ظعش الىسق، وعذم  2018كاهىن اإلاال

شوغ في 
ّ

وكذ جّمذ  . 2017دٌعمبر  30و 29  وفي مشخلت زاهُت ئعادة ػلب العشوض بعذ مشاحعت هّشاط الش

ت  هخائج اإلاصادكت عل ُّ خ  ػلب العشوض مً ػشؾ الهُئت العلُا إلاشاكبت الّصـلاث العمىم ماسط  29بخاٍس
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ت جلّذس بـ  2018 ُّ باعت والدعـحر ئلى زماهُت مؼابع بيلـت حمل
ّ
والتي أؿظذ ئلى ئظىاد أشؼاٌ الؼ

باعت لعىت   % 14,56دًىاس أي باهخـاض كّذس بـ  22.691.899
ّ
   .2017ملاسهت بأظعاس الؼ

ت اهؼللذ مىز        ُّ عـحر للىخب اإلاذسظ
ّ
باعت والد

ّ
ت الؼ ُّ ل أؿ 20وججذس ؤلاشاسة ئلى أّن عمل وشهذث  2018ٍش

ت لعجحن الخلـاء  ُّ شهت الىػى
ّ

ش على  اطؼشابا في التزّود بالىسق اإلاخّصص للؼباعت مً الش
ّ
والىسق مما أز

ً الخاصت بالخلمُز لخيىن في آخش  م واؿت العىاٍو
ّ
. وكذ جىصعذ أشؼاٌ الؼباعت والدعـحر 2018ظبخمبر  حعل

 والخالي :  على اإلاؼابع

 

ً اإلاؼبىعت  العىاٍو

 
 عذد اليسخ عذد الىشاظاث الىسق همُت

عذد 

ً  العىاٍو
 اإلاؼبعت

 بُؼا  67   2845000   35766250  1297

 أومُلا  44   2459000   28549000  1079

 سوجى أمبرظُىن   32   1565000   17832500  647

 أوسبِغ أمبرظُىن   24   1520000   17842500  647

 ظخاق  28   1501000   17957500  659

 بشاهخان  2   240000   3790000  138

 الششهت الخىوعُت للف العصشي   26   1658000   18006000  749

 اإلاؼبعت الذولُت الخىوعُت  2   495000   3590000  187

 اإلاشهض الىػني البُذاػىجي  22  1443667  5846650  227

 اإلاجمىع 247 13726667 149180400 5630

 

 

ادة  اإلاذسظُت ؤلابلاء على أظعاس الىخب اإلاذسظُت دون حؼُحر علما أنها لم حشهذ أًت هزا وشهذث العىدة  ٍص

  .2009-2008مىز العىدة اإلاذسظُت 
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 الؼباعت بمؼبعت اإلاشهض: -3

 عهذ ئلى مؼبعت اإلاشهض ػباعت حملت مً الىخب اإلاىّحهت للخلمُز واإلاشّبي والىزائم هزهش منها بالخصىص:

  16  وسخت.ملُىن  1.427في هخاب خاص بالخالمُز  

 06  للمشبي في ً   ألف وسخت. 17عىاٍو

  06  ملـاث الىخائج والخلُُم واإلاخابعت لخالمُز اإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في 1,2   .ملُىن وسخت  

  دؿتر اإلاىاداة الخاص باإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في 67  .ألف وسخت  

 03   الخاصت بمشبي اإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في ما ًلاسب دؿاجش الخلُُم 55   وسخت. ألف  

  شهاداث الشىش وشهاداث الششؾ لخالمُز العىىاث الثالر ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في 751    ألف

  وسخت.

 .ت   مجمىعت مً الىزائم التي جىدس ي صبؼت بُذاػىحُت وجشبٍى

 

 س ي:مشاكبت حىدة الىشاط اإلاذس  -4

م أزىاء 
ّ
في ئػاس اإلاهام اإلاىوىلت له، واصل اإلاشهض الىػني البُذاػىجي مشاكبت حىدة الىّشاط اإلاذسس ّي اإلاشك

ل ما ًـىق  ئخذيمشاخل الخصيُع لذي  شوغ لخدٍى
ّ

ػً مً  2950عشش مصّىعا مّمً أمظىا هّشاط الش

 الىسق اإلاذّعم.

اسة مشاكبت  131وكذ كام أعىان اإلاشاكبت باإلاشهض بـ  ت، وؿُما ًلي هخائج مشاكبت وجصيُع الىّشاط ٍص ُّ مُذاه

 : 2018 اإلاذسس ّي خالٌ ظىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

عذد الىّشاط 

 اإلاصّىع

عذد الىّشاط 

 اإلاشاكب

ت الىسق اإلادّىلت  ُّ هم

  %7بالؼً باخدعاب 

 ظلاػاث

ت الىسق  ُّ هم

 اإلادعلمت بالؼً

13236807 13237277 2950.238 3041.155 



 9 

 
 
 
 

 

ت الّشكمُت مىز ظىت اهؼلم          ربٍى
ّ
اث الت جّم بعث كذ و  1998اإلاشهض الىػني البُذاػىجي في ئهخاج اإلادخٍى

ت الّشكمُت وئدماحها باإلاىظىمت   2003ئداسة مخخّصت في هزا اإلاجاٌ ظىت  ربٍى
ّ
اث الت حعمل على  وشش اإلادخٍى

ت.   اث البُذاػىحُت الشكمُت في عّذة مد    التربىٍّ يشش اإلاشهض اإلادخٍى ت ٍو ٍّ مخعّذدة و امل مثل ألاكشاص اللحزس

 .  وعلى مىكع الىاب ؿُذًى سكمُتو   الىظائؽ

 
 جدُحن الـظاء الشكمي للمشاحعت والخذاسن .1

 الـظاء الشكمي للمشاحعت والخذاسن بخدُحن 2018 ام اإلاشهض الىػني البُذاػىجي خالٌ ظىتك   

ecole.edunet.tn ًورل  ُّ ُّ باًىاء مىاسد بُذاػىح أظاس ي(  9ة خاصت باإلاشخلت ؤلاعذادًت )ظىت ت حذًذت سكم

 ُّ اطُاث, علىم الخُاة و ألاسض ت : في عذة  مىاد حعلم اء  ,ٍس  .و جىىىلىحُا.  ؿحًز

 

 أهذسوٍذجؼىٍش وئهجاص جؼبُلاث  .2

جؼبُلاث أهذسوٍذ حذًذة خاصت بخالمُز اإلاشخلت ألاظاظُت  04ئهجاص  على  2018عمل اإلاشهض خالٌ ظىت 

 :ذٌو الخالي هما ًبِىه الجورلً 

 

 اإلاششوع

 الخىاط و الىكاًت مً ألامشاض

 جؼبُلاث

 أهذسوٍذ

 الخؼزًت

 الظىء

 حعم ؤلاوعان

هما جم ئهجاص الخصمُم العام و طبؽ اإلادخىي البُذاػىجي والدسجُل الصىحي 

 لـخؼبُلاث أخشي مىحهت لخالمُز الخعلُم ألاظاس ي.

 ثانيالباب ال

2 
 

 نشر المحتويات الرقمية
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 : ئهخاج ألاكشاص اللحزسٍت .3

ئهخاج ألاكشاص اللحزسٍت الصىجُت لـائذة اإلاذسظحن  وشملذ هزه العملُت  2018خالٌ ظىت  اإلاشهضواصل    

اث و ئهخاج04  :وسخت باإلطاؿت ئلى ئهخاج ألاكشاص اللحزسٍت لـائذة وصاسة التربُت هما ًلي   4000 مدخٍى

 

ت ُّ  الىم
عذد 

ً  العىاٍو
 الىىع

 جشبُت مىظُلُت : دسحت زاهُت و زالثت 02 800
زسٍت صىجُت مىحهت أكشاص لح

 للمذسظحن

(Documents Maitre) 

 chants et comptines ؿشوعُت :  01 1200

ت 01 2000  ئهجلحًز

أكشاص لحزسٍت مىحهت  أششػت مصىسة 01 100

:للمذسظحن  الخشائؽ اإلاذسحت بالىخب اإلاذسظُت 01 650 

 دلُل الاظخعذاد للباوالىسٍا 01 1000

 أكشاص لحزسٍت لـائذة

التربُتوصاسة   

 ت الباوالىسٍاوششٍّ  01 3000

200 01 
وخىهمت مىظىمت الامخداهاث  سكمىت

 الىػىُت

 ت ًىم العلموششٍّ  01 800

 اإلاذسس ي ؤلاخصاء 02 2050

 

 اهجاص ؿُذًى سكمي : .4

جم اهجاص ؿُذًى سكمي لـائذة وصاسة التربُت خاص بمششوع الدسجُل عً بعذ لجمُع جالمُز اإلاذاسط    

 ًت واإلاعاهذ.ؤلاعذاد
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في ئػاس مىاصلت الجهىد الشامُت لخدعحن حىدة الخذماث في مجاٌ جىصَع وبُع الىخاب اإلاذسس ي، عمل       

ذ جىظُم وجدعحن ئحشاءاث 2018اإلاشهض الىػني البُذاػىجي خالٌ ظىت   ؾ واإلاشاكبتوآلُاث الخصشّ  على مٍض

 معخىي حعُحر وجىظُم  هلاغ البُع. على ىصَع وهزلً معخىي اإلاخضون وجىظُم عملُاث التزوٍذ والخ على

  .هما عمل اإلاشهض على جدعحن ظشوؾ العمل بمىاصلت جدعحن ملّشاث ؿشوعه في بعع الجهاث

 جأهُل الـشوع :   .1

لخىؿحر أؿظل الخذماث ججاه ظعُا ئلى جؼىٍش كذساث اإلاشهض للخضن واظخلباٌ الىخب  اإلاذسظُت و          

ى اإلاش الخٍشف
ّ
اهجاص أشؼاٌ تهُئت و جىظعت لبعع اإلاباوي التي وطعتها وصاسة   2018هض خالٌ ظىت ، جىل

ت و رلً بىالًاث اإلاهذًت، اإلايعخحر و مذهحن.  التربُت على رمخت الظخؼاللها ملشاث لـشوعه الجهٍى

ً مً خعً اظخلباٌ الخٍشف وؤلاظشاع في الاظخجابت له   
ّ
 .هما عمل اإلاشهض على ججهحزها بما ًمى

 الخدعحن مً جىظُم الـشوع :  -أ

ت بما ًمىً مً ئعؼائها أهثر هجاعت وجدعحن  في ئػاس العمل على الخدعحن مً جىظُم الـشوع الجهٍى

ت الـشوع ورلً بخىصَعهم على مجمىعاث 
ّ
حن بياؿ ُّ خذماتها، واصل اإلاشهض الاعخماد على هظام لتزوٍذ الىخب

ً الىخبي مً التزّود ًىمحن في ألاظبىع مع ج
ّ
دذًذ ظاعت التزّود الخاّصت بيّل خٍشف ورلً بالخيعُم جمى

ت للىخبحن.  مع سؤظاء الؼشؾ الجهٍى

 الخدىم في مخابعت ػلباث الخشؿاء : -ب

على مخابعت سكم معامالث الخشؿاء بصـت خُيُت ورلً لترشُذ ػلباتهم  2018عمل اإلاشهض خالٌ ظىت      

خ مً مجمىع سكم معامالتهم خال  %90خحن ججاوصهم ظلف  ظبخمبر  15ٌ العىت اإلااطُت ئلى ػاًت  جاٍس

خ. اث بعذ هزا الخاٍس ُّ  وجضوٍذهم بما ًؼلبىهه مً هم

ت : .2 اث وشاغ الـشوع الجهٍى ُّ  ئخصائ

ت : -أ ُّ ت بالىخب اإلاذسظ  جضوٍذ الـشوع الجهىٍّ

ل     ت مىز شهش أؿٍش ُّ ت بالىخب اإلاذسظ و وصع ما له مً مخضون  2018ششع اإلاشهض في جضوٍذ الـشوع الجهىٍّ

هزا وجيازـذ عملُاث التزوٍذ مىز اهؼالق أشؼاٌ ػباعت الىخب اإلاذسظُت خُث جم  باإلاخضن اإلاشهضي. 

 ب اإلاخضون ألاّولي.وسخت مً الىخب والىزائم البُذاػىحُت دون اخدعا 304 563 15جضوٍذ الـشوع بـ : 

 

 ثالثالباب ال

3 
 

يع الكتاب المدرسيتوزيع وت  
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  وجىّصعذ عملُاث جضوٍذ الـشوع واآلحي :

 

 اإلاجمىع

 هخب الخلمُز الىزائم البُذاػىحُت

 دؿاجش الخلُُم الــشع

 شهائذ وال اإلاىاداةو 
 أظاس ي زاهىي  وزائم اإلاشبي

 ظىظت 669890 143570 3081 155300 971841

 كـصت 367155 90690 2626 95850 556321

 مذهحن 495750 100320 2201 83500 681771

 الياؾ 178720 48220 1128 41920 269988

 صـاكغ 766073 164380 4910 301800 1237163

 هابل 735830 155460 2747 129500 1023537

 كابغ 372040 84260 2955 70350 529605

 اإلايعخحر 535500 109330 2570 120895 768295

 اللحروان 529210 92745 1910 107650 731515

 بجزسث 458350 101680 1824 4300 566154

 باسدو 1307808 307543 7063 190490 1812904

 بً عشوط 705220 171550 2290 160050 1039110

 باحت 237410 59520 960 59140 357030

 اللصٍشً 360400 67100 1784 87600 516884

 ظُذي بىصٍذ 354760 74060 825 82800 512445

 كبلي 155520 29695 665 41200 227080

 حىذوبت 323190 73550 1745 95200 493685

 صػىان 196710 37675 526 37300 272211

 ظلُاهت 178480 44210 1020 36650 260360

 جىصس 98820 21790 394 12750 133754

178873 26758 945 24250 126920 ً  جؼاٍو

تاإلا 406100 68250 1790 119100 595240 ًّ  هذ

اهت 1014320 277270 4028 217550 1513168  أٍس

 2صـاكغ 252470 61900   314370

 اإلاجمىع 646 826 10 2409018 49987 2277653 15563304
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 بُع الىخاب اإلاذسس ي : -ب

ت خالٌ ظىت        ت بُع، خُث جم جضوٍذ  36782 ، 2018أهجضث الـشوع الجهٍى ُّ  739 15هخبي بـ  5013عمل

473  ُّ  دًىاس. 806 198 31ت بلؼـذ كُمتّهـا الّصاؿُـت وسخت مً الىخب اإلاذسظُت و الىزائم البُذاػىح

ت لعىت      اث الخاّصت بيشاغ الـشوع الجهىٍّ ُّ  : 2018 في ما ًلي ؤلاخصائ

وعبت مً سكم 

 اإلاعامالث

اللُمت الصاؿُت 

 بالذًىاس
 همُاث البُع

عذد  الخشؿاء 

 الىاشؼحن

عذد الـىاجحر 

 ضةاإلاىج
 الــشع

 ظىظت 2926 442 863677 983,91 859 1 5,96%

 كـصت 1428 179 568269 346,28 084 1 3,48%

 مذهحن 1223 153 663366 057,25 394 1 4,47%

 الياؾ 577 69 256755 646,88 506 1,62%

 صـاكغ 2866 431 1263519 112,36 265 2 7,26%

 هابل 2350 352 1006243 069,25 051 2 6,57%

 كابغ 1068 153 524297 264,52 055 1 3,38%

 اإلايعخحر 2144 383 859608 631,91 600 1 5,13%

 اللحروان 1434 197 745418 834,96 479 1 4,74%

 بجزسث 1736 261 612111 978,63 289 1 4,13%

 باسدو 4735 477 1790206 928,57 748 3 12,02%

 ً عشوطب 2627 322 1065250 511,77 087 2 6,69%

 باحت 726 139 344804 444,15 724 2,32%

 اللصٍشً 704 132 546708 896,97 068 1 3,43%

 ظُذي بىصٍذ 972 127 586134 416,53 107 1 3,55%

 كبلي 538 60 237837 699,80 430 1,38%

 حىذوبت 958 106 463637 667,56 872 2,80%

 صػىان 809 81 293871 569,96 543 1,74%

 ظلُاهت 1070 127 252031 090,21 521 1,67%

 جىصس 490 51 134504 452,84 283 0,91%

1,21% 376 212,55 198538 59 388 ً  جؼاٍو

ت 965 191 679722 697,16 153 1 3,70% ًّ  اإلاهذ

اهت 3177 367 1496786 538,07 067 3 9,83%  أٍس

 2صـاكغ 871 154 286182 754,04 625 2,01%

 اإلاجمىع 782 36 013 5 473 739 15 806,09 198 31 100,00%
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اث وشاغ اإلاخضن اإلاشهضي :   .3 ُّ  ئخصائ

ل        ت مىز شهش أؿٍش ُّ م الىخب اإلاذسظ
ّ
ت حعل ُّ وسخت دون  402 832 15خُث جّم كبٌى  2018اهؼللذ عمل

 وسخت.331 594 2 اخدعاب اإلاخضون ألاّولي اإلالّذس بـ 

اث الخاّصت باإلا ُّ  : 2018خضن اإلاشهضي خالٌ ظىت وفي ما ًلي أهّم ؤلاخصائ

 

اإلاخضون النهائي 

 ؤلاحمالي

الىمُاث اإلاعلمت 

 للـشوع

الىمُاث التي جم 

 اظخالمها مً اإلاؼابع
 اإلاعخىي الخعلُمي اإلاخضون ألاولي ؤلاحمالي

 هخب الخعلُم ألاظاس ي 149 284 445 985 10 646 826 10 982 322

 لخعلُم الثاهىي هخب ا 474 154 289 664 2 018 409 2 202 419

 هخب اإلاشبي وألاظخار 606 49 111688 977 49 656 268

 بُذاػىحُت آخشي هخب  102 106 2 980 070 2 468 278 2 840 010 1

 اإلاجمــىع 331 594 2 402 832 15 109 564 15 680 021 2
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اث الخىسٍذ اإلاىجضة خالٌ ظىت  -1 ُّ  :2018عـملـ
 

عملُت جىسٍذ لـائذة وصاسة التربُت ووصاسة الخعلُم العالي  107، باهجاص 2018  تهض خالٌ ظىكام اإلاش       

ت جلذس بـ  بالىظش  لها الشاحعت واإلاإظعاث  ُّ دًىاس ملابل عمىلت   956,123 967 21ورلً بلُمت حمل

 دًىاس. 589,607 309 1 للمشهض جلذس بـ

 

اث الّخىسٍذ اإلاىجضة خالٌ هزه ا ُّ ل واآلحي:وجخىّصع عمل  لـترة خعب مصادس الّخمٍى

م محزاهُت الّذولت بلُمت   43 - ت ممّىلت عً ػٍش ُّ  دًىاس. 210,693 580 1 عمل

م كشوض أحىبُت بلُمت   64 - ت ممىلت عً ػٍش ُّ   .دًىاس 745,430 387 20عمل

 

 هما جخىّصع هزه الؼلبُاث خعب الخشؿاء واآلحي :

ت جىسٍذ جخّص وصاسة التربُت بمب - 26  ُّ  دًىاسا   230, 425 550 7 لؽعمل

ت جىسٍذ جخّص وصاسة الخعلُم العالي بمبلؽ  - 38  ُّ  دًىاسا  840, 407 497 13عمل

ت جىسٍذ جخّص بلُت مإّظعاث الخعلُم العالي بلُمت حملُت كذسها - 43  ُّ  .دًىاسا  053, 123 920 عمل

 
 

 

 رابعالباب ال

4 
 

 توريد المعدات العلمية
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مىً خىصلت العملُاث اإلاىجضة ظىت    : والخالي 2018ٍو
 

 لبُتهىع الؼ

م  خالص اإلاضّود عً ػٍش
 اإلاجمىع

 كشوض أحىبُت محزاهُت الذولت

 اإلابلؽ د.ث العذد اإلابلؽ د.ث العذد اإلابلؽ د.ث العذد

 معّذاث

ُّ ُعلح  تم
29 565 190,476 61 20 352 300 ,430 90 20 917 490 ,906 

 657, 526 68 5 -- -- 657, 526 68 5 مىاد هُمُائُت

 560, 938 981 12 000, 445 35 3 493,560 946 9 اشتراواث و خذماث

 123, 956 967 21 107 745,430 387 20 64 693, 210 580 1 43 اإلاجمىع
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لبُاث  -2
ّ
 : 2018الىاسدة على اإلاشهض خالٌ ظىت  الؼ

 
اث الخىسٍذ التي وسدث على اإلاشهض الىػني البُذاػىجي خالٌ ظىت          ُّ  105، 2018بلؽ عذد ػلب

ت كذسث كُمتها الجملُت بــــــ  ُّ  دًىاسا . 058,223 459 39ػلب

ت بمبلؽ حملي كذسه 53وجخىصع هزه الؼلبُاث على      ُّ م كشوض أحىب ت ممّىلت عً ػٍش ُّ   ػلب

م محزاهُت الّذولت بلُمت جبلؽ  52و  دًىاسا 927,174 189 36 ت ممّىلت عً ػٍش ُّ  131,049 269 3ػلب

 دًىاسا. 

 

 خعب الخشؿاء هما ًـلي :ؼلبُاث وجىّصعذ هزه ال

ت جخّص وصاسة التربُت بمبلؽ 31 - ُّ  دًىاسا  870,988 318 5  ػلب

ت جخّص وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي 21 - ُّ  دًىاسا   367,531 239 33بمبلؽ   ػلب

ت جخّص بلُت ِمإّظعاث الخعلُم العالي بلُمت حملُت كذسها  53 - ُّ  ا.دًىاس    819,704 900ػلب
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ت اللاسة - 1  :هُيلت اإلاىاسد البشٍش

ً في مىفى شهش دٌعمبر   2017عىها في نهاًت دٌعمبر  146عىها ملاسهت بــــ 139، 2018بلؽ عذد ألاعىان اللاٍس

 مىصعىن واآلحي :

 

 اإلاجمىع
ؤلاػاساث 

 العلُـا 

ؤلاػاساث 

 الىظؼى 
عُِـش 

ّ
 الّصىـف الّخىـُـز  الد

 رهـىس  4 26 15 54 99

 ئهـار  4 2 13 21 40

 اإلاجمىع 8 28 28 75 139

عبـت 5.76% 20.14% 20.14% 53.96 100%
ّ
 الي

 

 

 خامسالباب ال
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 التصرف في الموارد الثشرية



 19 

 

 

ت : -2  أعباء اإلاىاسد البشٍش

 

ت باإلاشهض الىػني البُذاػىجي ئلى مىفى شهش  ُّ ت بذون اعخباس ألاعباء الاحخماع بلؽ مجمىع أعباء اإلاىاسد البشٍش

  دًىاسا.    4 356 308 ،  2018دٌعمبر 

 

 وجخىصع هزه ألاحىس هما ًلي : 

 

 صىف ألاعـىان مبلؽ ألاحـىس بالذًىاس

حن 625 702 3  ألاعىان اللاٍس

 ألاعىان العشطُحن 833 545

 العاعاث ؤلاطاؿُت 893 59

 اإلاجمــىع 308356  4

 

 

 اس جىصعذ هما ًلي :دًى 838 038 1وبلؽ معلىم اإلاعاهماث الاحخماعُت اإلادّملت على واهل اإلاشهض 

 

 اإلابلـؽ بالذًىاس هىعُت اإلاعـاهمت

 268 717 الصىذوق الىػني للخلاعذ والخُؼت ؤلاحخماعُت

 Accident de travail 54 413هظام خىادر الشؼل 

 588 141 الخأمحن الجماعي

ً اإلانهي   713 83 ألاداء بعىىان الخيٍى

 856 41 ألاداء بعىىان النهىض باإلاعاهً الاحخماعُت

 838 038 1 اإلاجمــىع
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 الجـاهب الاحخماعـي : – 3

 الّصىذوق الاحخماعي: –أ 

 خعب الخىصَع آلاحي: 2018مىذ الصىذوق الاحخماعي كشوطا لـائذة ألاعىان ئلى مىفى شهش دٌعمبر 

 

 اإلابلؽ اإلاعخعمل بالذًىاس عذد اإلاىخـعحن هىعُت الخذمت

 969 22 23 كشوض للظاء شإون مخأهذة

 350 6 19 العىدة اإلاذسظُت  كشض

 319 29 42 اإلاجمــىع

 

 دًىاس 715 49 ، هباث لـائذة ألاعىان بلُمت بلؼذ 2018هما مىذ الصىذوق الاحخماعي، خالٌ ظىت        

 جىصعذ واآلحي:

 

 هىعُت الخذمت عذد اإلاىخـعحن ىذاإلابلؽ اإلاع

 خخان أبىاء 4 400

 هبت صواج 3 300

 مىلىد حذًذ 8 800

 حج 1 200

 هبت جلاعذ 5 900 3

 وؿاة 6 500 3

 هبت عالج 4 000 1

 عُذ الاطحى 137 550 20

ت 85 065 19 ُّ  عىدة مذسظ

 اإلاجمىع 253 715 49

 

 

دًىاسا ئلى مىفى شهش دٌعمبر مً ظىت  876 95وبلؼذ معاهمت الصىذوق الاحخماعي في وحبت الـؼىس       

 للاسون بهزه الخذمت.خُث جم جمخُع حمُع أعىان اإلاشهض ا 2018
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 لباط الشؼل : -ب

 .دًىاسا 30 341عىها بلباط الشؼل بلُمت حملُت جلذس بـ  83جم جمخُع  

 

ً: -ج  الخيٍى

يُت لـائذة  26، جم اللُام بــــ2018خالٌ ظىت   دًىاس.  103 271عىن بيلـت  53دوسة جيٍى
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 تدعيه اليظاو املعلوماتي للنركز .1

ش وجذعُم هظام اإلاعلىماح 2018خالٌ ظىت  اإلاشهض  اصلو   ً خالٌ اللُام باألوشؼت الّخالُتورلً م ي جؼٍى

: 

 في مجاٌ البرمجت اإلاىذمجت للخصّشؾ :

لت بلاهىن اإلاالُت  -
ّ
 .2018ئدخاٌ الّخعذًالث اإلاخعل

 مخابعت اظخؼالٌ اإلاىظىمت. -

 ت.معاهذة ألاعىان على خعً اظخعماٌ واظخؼالٌ اإلاىظىم -

 :في اإلاجاٌ الّخلني

 مشاكبت خعً ظحر اإلاىّصعاث وحمُع الّخجهحزاث ؤلاعالمُت. - -

 جدُحن اإلاعؼُاث. - -

 مشاكبت اظخؼالٌ شبىت الخىاصل. - -

 الخذخل إلصالح حمُع أهىاع ألاعؼاب. - -

 في مجاٌ البرمجُاث اإلاعّذة داخلُا :

 : البُع 

 جدُحن بشهامج البُع خعب ػلباث سؤظاء الـشوع. -

ً واإلاعاهذة.معاعذة س  -  ؤظاء الـشوع بالخيٍى

 : الخىسٍذ 

 جدُحن بشهامج الخىسٍذ خعب الؼلباث. -

 مخابعت ئعذاد لىخاث كُادة للمعاعذة على اجخار اللشاس. -

 : الؼباعت 

 جشهحز اليسخت ألاولُت لبرمجُت ئداسة ؤلاهخاج باإلاؼبعت. -

 : معخىدع العُاساث 

 جشهحز اليسخت الجذًذة لخؼبُلت اإلاعخىدع. -

 لسادس الباب ا
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 الّعالمت اإلاعلىماجُت : في مجاٌ

م بخعُحن مىخب جذكُم في العالمت اإلاعلىماجُت. -
ّ
 ئعذاد هشاط ششوغ اإلاخعل

 مشاكبت اظخعماٌ الّخلىُاث اإلاعلىماجُت. -

 الّعهش على جدصحن كىاعذ اإلاعلىماث. -

 جشهحز آالث مشاكبت باإلالّش الاحخماعي. -

 في مجاٌ الخصّشؾ في اإلاعّذاث :

 لّش الاحخماعي واإلاخضن اإلاشهضي والـشوع.مخابعت صُاهت اإلاعّذاث باإلا -

بت. -
ّ
 ئصالح الّخجهحزاث اإلاعؼ

 .2019ئعذاد هّشاط ششوغ لششاء اإلاعّذاث اإلابرمجت لعىت  -

 في مجاٌ الىاب:

لت  -
ّ
لت بمخابعت جىصَع وبُع الىخاب اإلاذسس ي ووشش اإلاعؼُاث اإلاخعل

ّ
جدُحن اإلاعؼُاث اإلاخعل

 بيخائج الّصـلاث.

 الخاص باإلاشهض. مخابعت جؼىٍش مىكع الىاب -

 

 :   جدعحن ظشوؾ العملألاشؼاٌ و الـظاءاث و في مجاٌ  -2

  

تئػاس جدعحن ظشوؾ العمل والـظاءاث باإلالش الاحخماعي للمشهض       ، كام اإلاشهض باهجاص وؿشوعه الجهٍى

 : ألاشؼاٌ والخذماث الخالُت

  اهجاص أشؼاٌ تهُئت باإلالش اإلاشهضي 

 اسالخيلـت الجملُت بالذًى اإلاششوع

 172881,201 أشؼاٌ جشهُب شبابًُ الالُمىُىم

 17718.028 أشؼاٌ ػالء حذسان اإلالش الاحخماعي

 

 اهجاص أشؼاٌ تهُئت وجىظعت بـشعي اإلايعخحر و اإلاهذًت 

 الخيلـت الجملُت بالذًىاس الـشع

 122439.160 اإلايعخحر

 134311.801 اإلاهذًت
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ذ مً في ئػاس ئطـاء     ت للمشهض الىػني البُذاػىجي، حعمل ئداسة  ذعُمجالىجاعت و مٍض ُّ هظم الشكابت الذاخل

ش أظالُب عملها في حمُع مجاالث  :هما ًلي  اإلاشهض وشاغ  مشاكبت الخصشؾ والخذكُم الذاخلي على جؼٍى

 

 :مجاٌ مشاكبت الخصشؾ  -1

الىخائج  الٌاإلاشهض واظخؼجلُُم مشدودًت جذخالث مخخلف مصالح حعمل وخذة مشاكبت الخصشؾ على    

اإلاسجلت للخثّبذ مً مذي دسحت بلىغ ألاهذاؾ اإلاشظىمت وكِغ الىخائج اإلادللت مً ػشؾ حمُع مشاهض 

  :. خُث كامذ وخذة مشاكبت الخصشؾ باألعماٌ الخالُت الخىـُز وجدلُل أظباب الـىاسق 

ت جخظمً لىخاث كُادة ومإششاث إلاخابعت وشاغ واؿت هُاول اإلاشهض  - ش شهٍش وملاسبتها مع  ئعذاد جلاٍس

ؤلاهجاصاث العابلت واإلاخىكعت واكتراح الخلٌى الالصمت لخذاسن الىلائص ئن وحذث في الىكذ اإلاىاظب ورلً 

 للىصٌى ئلى ألاهذاؾ اإلايشىدة.

ت وبشهامج وشاغ اإلاشهض لعىت  - بعملُت مخابعت الخىـُز هما حعهش على  واللُام 2019ئعذاد اإلاحزاهُت الخلذًٍش

 عخماداث اإلاشصىدة وجدذًذ الـىاسق بحن الخلذًشاث والاهجاصاث. مشاكبت اظتهالن ؤلا 

ت ومخابعت  - ئعذاد بشهامج ظىىي لجشد واؿت اإلاخضوهاث وممخلياث اإلاشهض باإلالش الاحخماعي والـشوع الجهٍى

ت  وكُمت اإلاخضونالخىـُز وطبؽ الـىاسق في اإلاخضون وجدذًذ همُت  ُّ  .2018النهائي للعىت اإلاداظب

ملاسبت البُاهاث اإلاخصلت بدشهت اإلاخضون واإلاذسحت بالخؼبُلاث اإلاعخخذمت هش على عملُت هما حع  -

ت بالـشوع ت، ورلً بعذ جصخُذ  الجهٍى واإلاخضن اإلاشهضي بىـغ البُاهاث اإلاذسحت بلىاعذ اإلاعؼُاث اإلاشهٍض

م.
ّ
علُم والدعل

ّ
 أخؼاء الد

 

 :جمال التدقيق الداخلي يف-2
باعذاد البرهامج العىىي للخذكُم الذاخلي لعىت  2018اخلي خالٌ ظىت كامذ وخذة الخذكُم الذ      

ظىىاث والعمل على جىـُزه في  03والبرهامج الخاّص بمهّماث الخذكُم الذاخلي واإلاّعذ على مذي  2018

ذ بها ورلً  ُّ ش مهّماث الخذكُم الذاخلي ومّذي الخل آلاحاٌ مع الخشص على مخابعت الخىصُاث اإلاّذوهت بخلاٍس

ت.بؼ ُّ  اًت جدعحن أظالُب الخّصشؾ وهظام الشكابت الذاخل

 ابعالباب الس
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مً رلً اللُام بمهّماث جـلّذ مىوىلت لها مً ؤلاداسة العاّمت على معخىي اإلاشهض وعلى معخىي الـشوع 

ت، ش في الؼشض إلًجاد الخلٌى الىاحعت واجخار  ئعذادوالعمل على  الجهىٍّ والخذابحر الالصّمت في  ؤلاحشاءاثجلاٍس

 .ؤلابان

ش مشاحع الخعاباث ومّذي جلّذم الاهجاص بخصىص       هما جّىلذ وخذة الخذكُم الذاخلي مخابعت جلٍش

ش ئحشاءاث  الخّصشؾ اإلاخبّعت.  الىلائص والخىصُاث اإلاظمّىت به عمال على  جدعحن وجؼٍى

م اإلاهام لبعع ئػاساث اإلا ذؿهزا وكذ أشش       
ّ
شهض وخذة الخذكُم الذاخلي على عملُاث حعلُم وحعل

ت العمل في أخعً الظشوؾ. ت الشاحعت بالىظش للمشهض طماها لخعً واظخمشاٍس  وبالـشوع الجهىٍّ

 




