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    : جوطئت

ش ًخظمً   جدلُله جم وما  2019 ظىتبه  جمحزث ما أهم اإلاشهض الىػني البُذاػىجي ليشاغ العىىي  الخلٍش

ت في واؿت مجاالث جذخله ًلذمها اإلاشهضالتي  الخذماث حىدة لخدعحن واصل اإلاشهض  خُث ،لصالح اإلاىظىمت التربٍى

اإلاىولت ئلُه، معاطذة مجهىداث الذولت في  في ئػاس اطؼالعه باإلاهام 2019الىػني البُذاػىجي، خالٌ ظىت 

م بخيلـت جىاظب اإلالذسة الششائُت للمىاػً 
ّ
ت ورلً مً خالٌ جىؿحر وظائل وأدواث الخعل ش اإلاىظىمت التربٍى جؼٍى

ت لـائذة اإلاشبحن والخالمُز ُّ هما كام اإلاشهض  الخىوس ي خُث ًخم وشش وجىصَع الىخب اإلاذسظُت والىزائم البُذاػىح

ت في عذة حهاث الىشاط اإلاذسس ي اإلاشكم بخعذًل ظىق  ُّ اث . هما ًلىم اإلاشهض بخىسٍذ اإلاعّذ مً خالٌ بُع هم

 ُّ  ت لـائذة ظلؼت ؤلاششاؾ و مصالح وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي. والخجهحزاث العلم

 

شهذ  ش الىسق اإلاعخمذ  اث فيالىخاب اإلاذسس ي صعىب اهخاج َو
ّ
باعت مّما جىؿ

ّ
ش الىخاب  أزشفي الؼ

ّ
ظلبا على جىؿ

اإلاذسس ي في آلاحاٌ، خاصت وأن اإلاشهض ًجذ هـعه مجبرا على  اكخىاء  الىسق اإلاعخعمل في صىاعت الىخاب 

شهت الىػىُت لعجحن الحلـاء والىسق.  وكذ جّم جمىحن
ّ
 اإلاؼابع اإلاذسس ي مً اإلاضّود الّخىوس ي ؿلؽ وهى الش

واإلاخعللت  2019-04ً كبل مصالح وصاسة الخجاسة، في ئػاس جىـُز الصـلت عذد م 2019الخاصت خالٌ ظىت 

م اإلاىاولت، مً اللجىء ئلى جىسٍذ الىسق اإلاعخمذ في جصيُع الىخ ت عً ػٍش ُّ ب ابؼباعت وحعـحر الىخب اإلاذسظ

ع بخالص معخدلاث اإلاؼابع البالؼت خىالي   اإلاذسس ي. ل صىذوق العام للخعٍى ـّ لُىن م 6.7وبالشػم مً جى

ت لخىسٍذ الىسق  ُّ الزي جم و ؤلاخالت عىذ  الىسقوظعش دًىاس واإلاخعللت بعذاد الـاسق الىاجج بحن الخيلـت الـعل

الخجاسة، ؿان ولـت دعم الىسق ال جخجاوص وعبت عششون باإلاائت مً الخيلـت  وصاسة طبؼه مً كبل مصالح

ت للؼباعت.  ُّ  الجمل

 

  : باإلاعائل الخالُت 2018لاسهت بيخائج ظىت م 2019جمحز وشاغ اإلاشهض خالٌ ظىت كذ و 

 

 على مظخوى وشس الىخب املدزطيت والوثائم البيداغوحيت  

م في  %9.8بيعبت اسجـاعا  - بمعّذٌ جيلـت  ملاسهت 2019اإلاىاولت لعىت مخىظؽ جيلـت الؼباعت عً ػٍش

 (2016/2017/2018الؼباعت خالٌ الثالر ظىىاث ألاخحرة )

 ملُىن وسخت باعخباس اإلاخضون.  15.75 مىّحها للّخلمُز في ما ًـىق عىىاها  227 جىؿحر - 
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 على مظخوى وشس املحخوياث السكميت   

ت مىحهت لخالمُز العىت الشابعت مً الخعلُم ألاظاس ي ئهجاص  - في اللؼت و ؿُذًىهاث سكمُت في اللؼت ؤلاهجلحًز

 ألاظاس ي.الـشوعُت مىحهت لخالمُز العىت الثالثت مً الخعلُم 

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

 . مىاسد بُذاػىحُت سكمُت حذًذة

 

  على مظخوى جوشيع وبيع الىخب املدزطيت 

ت بُع، 38371 ئهجاص  - ُّ و  وسخت مً الىخب اإلاذسظُت ملُىن  16ما ًـىق هخبي بـ 4791خُث جم جضوٍذ  عمل

ت بلؼـذ كُمتّهـا الّصاؿُـت  ُّ  دًىاس.ملُىن  30خىالي الىزائم البُذاػىح

 

 على مظخوى جوزيد املعداث الخعليميت   

 بالىظش. لها الشاحعت عملُت جىسٍذ لـائذة وصاسة التربُت ووصاسة الخعلُم العالي واإلاإظعاث  64ئهجاص  -
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 :إلاعداد الىّمي  .1

اظخلشاسا في مجاٌ ججذًذ وجىلُذ  2020-2019شش الىخاب اإلاذسس ي، شهذث العىدة الذساظُت في مجاٌ و

ى اإلاشهض الىػني البُذاػىجي وشش الىخب اإلاذسظُت.
ّ
 15.75 عىىاها مىّحها ئلى الّخلمُز في ما ًـىق  227 وكذ جىل

ألف وسخت باإلطاؿت ئلى  186عىىاها مىحها للمذسظحن في ما ًـىق  96ملُىن وسخت باخدعاب اإلاخضون ألاّولي و

 ألف وسخت.  63.2عىىاها مً هخب أبىاء الّخىوعُحن بالخاسج في  15

ً واآلحي :  وجىّصعذ هزه العىاٍو

 

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

 15 061 935مً خُث عذد اليسخ )مً   4,6 %بيعبت اسجـاعا، شهذ 2020-2019والثاهىي بمىاظبت العىدة 

ه جم جدى  15 769 133وسخت ئلى 
ّ
ػً ظمً  485ػً مً الىسق منها  5877ٍل ما ًلاسب وسخت( علما وأه

 .²/مغ90

 

 

 

 الفئت املظتهدفت

  2121-2119 العودة املدزطّيت  

عدد 

 العىاويً

عدد اليسخ 

 املطبوعت
 املخصون

عدد اليسخ 

 الجملي

ب 
هخ

ُز
لم
الخ

 

 523 531 12 523 516 000 015 12 76 الّخعلُم ألاظاس ي

اهىي 
ّ
 3 237 610 110 820 500 417 2 151 الّخعلُم الث

 133 769 15 633 336 1 500 432 14 227 الجملت

 492 186 492 167 19000 93 هخب اإلاشبحن

 63227 63227 0 15 هخب أبىاء الّخىوعُحن بالخاسج

 852 018 16 352 567 1 500 451 14 335 الجملت

 الباب األول

1 
 

 نشر الكتة المدرسية

 

 

 

 

 

 نشر الكتة المدرسية
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لمير 1.1
ّ
 الىخب املدزطّيت املوّحهت للخ

  
ت  ُّ  15.75 عىىاها مىّحها للّخلمُز في ما ًـىق  227، جىلى اإلاشهض ئعذاد 2020-2019بمىاظبت العىدة اإلاذسظ

 ملُىن وسخت باعخباس اإلاخضون.  

 

لمير بالخعليم ألاطاس ي .أ 
ّ
 :هخب الخ

ملُىن وسخت مً الىخب الخاّصت بخالمُز الّخعلُم  12,5كام اإلاشهض الىػني البُذاػىجي بخىؿحر ما ًـىق 

ً واآلحي: 12,015ألاظاس ي جم ػبع   ملُىن وسخت حذًذة منها. وجىّصعذ هزه العىاٍو

اطتهالن 

 الوزق بالطً

عدد  عدد اليسخ

 العىاويً
 الظىت

املسحلت 

 باملخصون عهاالتي جم طب الجملي الخعليميت

 ألاولى 3 155 7 000 745 155 752 274

ألاطاس ي
 

 الثاهيت 3 470 7 000 575 470 582 211

 الثالثت 7 769 32 000 560 1 769 592 1 590

 السابعت 7 930 17 000 785 1 930 802 1 560

 الخامظت 8 746 29 000 805 1 746 834 1 597

 الظادطت 9 531 41 000 795 1 531 836 1 681

 الظابعت 12 530 99 000 695 1 530 794 1 722

 الثامىت 12 007 130 000 125 1 007 255 1 530

 الخاطعت 12 725 145 000 905 725 050 1 430

ألاطاس ي  الظابعت 1 418 1 000 10 418 11 4

الىموذجي
 

 الثامىت 1 335 1 000 10 335 11 3

 اطعتالخ 1 907 1 000 5 907 6 2

 املجموع 76 523 516 000 015 12 523 531 12 4604
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اهوي  .ب
ّ
عليم الث
ّ
لمير بالخ
ّ
 : هخاب الخ

ت    ُّ عىىاها مً الىخب  151، وشش 2020-2019هما جىلى اإلاشهض الىػني البُذاػىجي، بمىاظبت العىدة اإلاذسظ

اهىي في 
ّ
ىن وسخت مً بُنها أهثر مً ملُىوي وسخت ػبعذ مجذدا. وكذ ملُ 3,239اإلاىّحهت لخالمُز الّخعلُم الث

 :  جىّصعذ هزه الىخب هما ًلي

 اطتهالن 

 الوزق بالطً

عدد  عدد اليسخ 

 العىاويً
 الظىت

 باملخصون التي جم طبعها الجملي

 ألاولى 16 073 111 000 832 073 943 383

 الثاهيت 31 470 186 000 643 470 829 304

 الثالثت 53 241 265 000 534 241 799 315

 السابعت 51 326 257 500 408 826 665 265

 املجموع 151 110 820 500 417 2 110 239 3 1267

 

 الىخاب املدزس ي الخاص باملدّزض : 2.1

ت  ُّ ى اإلاشهض الىػني البُذاػىجي وشش  2020-2019 في ئػاس اظخعذاداجه للعىدة اإلاذسظ
ّ
ى عىىاها مىّحها ئل 93، جىل

 ألف وسخت. 186اإلاشّبحن ورلً في ما ًـىق 

ووظّيت بالخازج : 3.1
ّ
 الىخاب الخاّص بأبىاء الجاليت الخ

ت  ُّ ت بالخاسج في  15، أعّذ اإلاشهض  2020-2019 بمىاظبت العىدة اإلاذسظ ُّ عىىاها مىّحها ئلى أبىاء الجالُت الّخىوع

63227.وسخت 
 

 وشاط الطباعت :  2.

 173لؼباعت وحعـحر  01/2019البُذاػىجي في مشخلت أولى باإلعالن عً ػلب عشوض عذد كام اإلاشهض الىػني 

خ   13,426 عىىاها في    وجبعا لخأحُل الششهت الىػىُت لعجحن الحلـاء  2018دٌعمبر  21ملُىن وسخت  بخاٍس

وعذم  2019عىت اإلاذسظُت ل والىسق آخش أحل كبٌى العشوض اإلاخعللت باكخىاء الىسق الخاص بؼباعت الىخب  

خ   جىؿشه بالعىق الىػىُت مً هاخُت ومؼالبت الؼشؿت الىلابُت الىػىُت لصاوعي الىخاب اإلاذسس ي بخأحُل جاٍس

  . 2019ؿُـشي  05ؿخذ عشوض ػباعت الىخب اإلاذسظُت مً هاخُت أخشي، كام اإلاشهض بالخمذًذ ؿُه ئلى ًىم  

خ ؿخذ عشوض ػباعت الىخب وأمام ػلب الؼشؿت الىلابُت الىػىُت لصاوعي الىخاب ا إلاذسس ي بخأحُل جاٍس

اإلاذسظُت مشة زاهُت لعذم جمىنهم مً ئعذاد عشوطهم اإلاالُت بما أن ظعش الىسق الزي ظُلع اعخماده خالٌ  

لم ًلع جدذًذه. وبعبب هلص في أعىان الؼباعت والدعـحر بمؼبعت اإلاشهض وعذم امياهُت اللُام  2019  ظىت 

ً الخاصت بالخلمُز التي عهذث  باالهخذاباث الخاصت بهم  إلهجاص بشهامجها ؿاهه وكع الخللُص في حجم العىاٍو

ً في  07ملُىن وسخت ئلى  1.6عىىان في  13ػباعتها إلاؼبعت اإلاشهض مً   ألف وسخت )الجزوٌ بيعبت  810عىاٍو
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، وئدساحهم طمً (2019مً مجمىع عذد اليسخ اإلاضمع ػباعتها خالٌ ظىت   % 5.4ئلى   % 11عذد اليسخ مً  

ت عذد  ػلب  ُّ خ  04/2019عشوض ػباعت الىخب اإلاذسظ   .2019حاهـي  30بعذ أن جّم ئلؼاؤه  بخاٍس

وكذ جم الاهؼالق في عملُت الؼباعت والدعـحر بصـت مخأخشة ملاسهت بالعىىاث الـاسػت )بذاًت شهش حىان     

عىد هزا 2019 لششهت الىػىُت لعجحن الحلـاء والىسق على الؼباعت ئلى عذم كذسة ا الخأخحر في بذاًت  ( َو

وكذ  الىسق اإلاخصص لؼباعت الىخب اإلاذسظُت وبالخالي جىسٍذه مً كبل اإلاؼابع وما اظخؼشكه رلً مً  جصيُع 

ً اإلاعخمذة خالٌ العىت الذساظُت  هزا وشهذث العىدة اإلاذسظُت ؤلابلاء على هـغ مدخىي   ئطافي. العىاٍو

  ؤلاعالمُت لخالمُز اإلاشخلت ؤلاعذادًت.مع ئلؼاء هخابي  2018-2019

ً اإلاذسظُت حاهضة في مىخصف شهش   وكذ جىصعذ على اإلاؼابع والخالي: 2019ظبخمبر  وكذ واهذ واؿت العىاٍو

 املبرمج للطباعت
 املطبعت

 عدد العىاويً عدد اليسخ عدد الىساطاث هميت الوزق

 بُؼا 39 000 118 3 500 225 31 196 1

 أومُلا 30 000 215 2 000 981 22 851

 سوجى أمبرظُىن  19 000 342 1 750 895 14 540

 ظخاق 19 000 087 1 500 495 15 562

 الىخاب 18 000 325 1 500 502 15 562

 جىوغ هبذو 9 000 655 000 770 7 282

 الششهت الخىوعُت للف العصشي  20 000 167 1 000 484 15 602

 إلاؼبعت الذولُت الخىوعُتا 11 000 685 1 000 440 13 635

 الششهت العامت للؼباعت واليشش 15 000 037 1 500 739 15 571

 اإلاشهض الىػني البُذاػىجي 17 500 820 500 192 2 77

 املجموع 197 500 451 14 250 726 154 877 5

عىدة اإلاذسظُت هزا وشهذث العىدة اإلاذسظُت اإلاداؿظت على أظعاس الىخب اإلاذسظُت دون حؼُحر ورلً مىز ال

2008-2009 .  

 

 الطباعت بمطبعت املسهص:  1.2

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

  08  ألف وسخت. 811.5هخب خاصت بالخالمُز في  

 11  ألف وسخت. 13هخاب للمشبي في  
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  06  واإلاخابعت لخالمُز اإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في ملـاث الىخائج والخلُُم 595   .ألف وسخت  

  دؿتر اإلاىاداة الخاص باإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في 50  .ألف وسخت  

 03   دؿاجش الخلُُم الخاصت بمشبي اإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في ما ًلاسب 54   وسخت. ألف  

  الشىش وشهاداث الششؾ لخالمُز العىىاث الثالر ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في شهاداث 300    ألف

  وسخت.

  ت والـشوعُت لخالمُز ظىتي الشابعت والثاهُت أظاس ي في   وسخت. ألف   160هخابي الذعم في اللؼخحن ألاهللحًز

 .ت   مجمىعت مً الىزائم التي جىدس ي صبؼت بُذاػىحُت وجشبٍى

 
 

 : 2121-2119الّدزاطيت  الىفيف للظىتخب مدازض طباعت ه 2.2
 

الششوع  في ػباعت هخب الخالمُز ؿاكذي  2020-2019جىلّى اإلاشهض الىػني البُذاػىجي خالٌ العىت الّذساظُت    

وطعاؾ البصش لجمُع مشاخل الخعلُم مً خالٌ ئسظاء وخذة ػباعت سكمُت بملّشه، ورلً على ئزش جمىىُه مً 

لت البراي ػابعاث مخخصت ف 3 مً ػشؾ وصاسة التربُت لخأمحن عملُت  (Index braille V5)ي الؼباعت بؼٍش

لي ػباعت جّم الخعاكذ معهما على ئزش وشش  الؼباعت، وكذ أوولذ عملُت الؼباعت لهزه العىت الذساظُت لـٍش

لعُاق كام اإلاشهض اإلاشهض ػلب جششحاث في الؼشض، وعمل اإلاشهض على جأمحن عملُت الدعـحر والخىصَع، وفي هزا ا

مع وصاسة التربُت بملخظاها ًخىلى اإلاشهض ؤلاششاؾ على ػباعت الىخب اإلاذسظُت بخلىُت البراي  اجـاكُتبامظاء 

ت التي حعنى بالخالمُز ؿاكذي وطعاؾ البصش لجمُع مشاخل الخعلُم وفي اإلالابل  اإلاىّحهت ئلى اإلاإظعاث التربٍى

ان هزه  جخىـل وصاسة التربُت بذؿع جيالُف عملُت ابخذاء مً  الاجـاكُتالؼباعت لـائذة اإلاشهض، وخذدث مذة ظٍش

خ ئمظائها كابلت للخجذًذ مشجحن مخخالُخحن  أكصاها ) ى شهش 03جاٍس
ّ
( ظىىاث وؿُما ًلي حذٌو بُاوي ئلى مىف

 : 2019دٌعمبر 

 
 

العدد الجملي للخالمير 

في حميع مساحل 

 الخعليم

عدد العىاويً 

 لجميع الخالمير

حصاء لجميع عدد ألا 

 العىاويً*

عدد ألاحصاء املطبوعت 

لجميع العىاويً 

 ولجميع الخالمير

عدد الصفحاث 

املطبوعت بطسيلت 

 البراي

691 82 240 4279 659735 

 

لت البراي وخاصُت الىسق.  *ًىلعم العىىان الىاخذ لعّذة أحضاء هظشا لخاصُت الىخابت بؼٍش

 

 

 



 9 

 
 
 

 

ت الّشكمُت 2019خالٌ ظىت  ذاػىجياإلاشهض الىػني البُ واصل         ربٍى
ّ
اث الت مىز  والزي اهؼلم  ئهخاج اإلادخٍى

ت الّشكمُت   2003جّم بعث ئداسة مخخّصت في هزا اإلاجاٌ ظىت كذ و  1998ظىت  ربٍى
ّ
اث الت حعمل على  وشش اإلادخٍى

ت. اث البُذاػىحُت الشكمُت في عّذة م وئدماحها باإلاىظىمت التربىٍّ يشش اإلاشهض اإلادخٍى دامل مثل ألاكشاص ٍو

ت  ٍّ  .  وعلى مىكع الىاب ؿُذًى سكمُتو   مخعّذدة الىظائؽو اللحزس

 

 : فضاء السكمي للمساحعت والخدازنجحيين ال 1.

 ـظاء الشكمي للمشاحعت والخذاسن بخدُحن ال 2019كام اإلاشهض الىػني البُذاػىجي خالٌ ظىت   

ecole.edunet.tn   حذًذة  باًىاء مىاسد بُذاػىحُت سكمُت رلًو:  

ت ظىت سابعت أظاس ي   -  ت اهجلحًز  مىاسد ظمعُت بصٍش

ت ظىت سابعت أظاس ي   -   دلُل اإلاعلم في اللؼت الاهجلحًز

 دلُل اإلاعلم في اللؼت الـشوعُت ظىت زاهُت أظاس ي   - 

ت ظىت سابعت أظاس ي   -   منهاج اللؼت الاهجلحًز

 منهاج اللؼت الـشوعُت ظىت زاهُت أظاس ي   - 

 

 :ج ألاكساص الليززيت. إهخا2

عىىان  13ئهخاج ألاكشاص اللحزسٍت الصىجُت لـائذة اإلاذسظحن  وشملذ هزه العملُت  2019جىاصل خالٌ ظىت 

 :وسخت باإلطاؿت ئلى ئهخاج ألاكشاص اللحزسٍت لـائذة وصاسة التربُت مىصعت  هما ًلي  3800بىمُت حعاوي 

 الىمّيت
عدد 

 العىاويً
 الىوع

 ُلُتجشبُت مىظ 03 1200

أكشاص لحزسٍت صىجُت 

 مىحهت للمذسظحن

(Documents Maitre) 

 chants et comptines ؿشوعُت :  02 600

ت 01 200  مً الخعلُم ألاظاس ي 6ظىت   ئهجلحًز

ت  03 1200  ئعذادي 9و  8, 7ظىت  ئهجلحًز

ت 04 600  زاهىي  4و  3, 2, 1ظىت  ئهجلحًز

 ثانيالباب ال

2 
 

ةالرقميّ  الترتويّةنشر المحتويات   
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 يالىسٍادلُل الاظخعذاد المخدان الب 01 3000
 أكشاص لحزسٍت لـائذة

ت ًىم العلم 01 800 وصاسة التربُت  وشٍش

 

 :  . حسجيل دزوض و أهاشيد صوجيت3

ت مىحهت لخالمُز الشابعت مً الخعلُم ألاظاس ي .-   دسوط و أهاشُذ صىجُت في اللؼت ؤلاهجلحًز

 ُم ألاظاس ي .دسوط و أهاشُذ صىجُت في اللؼت الـشوعُت مىحهت لخالمُز الثالثت مً الخعل -

  

 . إهخاج فيدًوهاث جسبويت زكميت:4

 

ت مىحهت لخالمُز العىت الشابعت مً الخعلُم ألاظاس ي .-   ؿُذًىهاث سكمُت في اللؼت ؤلاهجلحًز

 ؿُذًىهاث سكمُت في اللؼت الـشوعُت مىحهت لخالمُز العىت الثالثت مً الخعلُم ألاظاس ي . -    

 

 ة التربيت :. اهجاش فيدًو زكمي لفائدة وشاز 5  

 

ت خاصت بالدسجُل عً بعذ لخالمُز الخعلُم ألاظاس ي. -   ومظت اشهاٍس

 

 . مشسوع الخىويً عً بعد لفائدة الشسهت الخووظيت للبىً :6

ً عً بعذ لـائذة ئػاساث الششهت - يُت في مجاٌ الخصمُم و الخيٍى  جلذًم دوسة جيٍى

 الخىوعُت للبىً.  

 مشاؿلت و جأػحر اإلايىهحن .  -

يُت عً بعذ.ج -  صمُم و ظىحرة  الىخذاث الخيٍى

 ئهجاص حسجُالث صىجُت  و ؿُذًىهاث سكمُت . -

 

 . جصميم معللاث اشهازيت :7  

اث لـائذة اإلاشهض و وصاسة التربُت و ػباعت همارج -     ت واليشٍش  جصمُم حملت مً اإلاعللاث ؤلاشهاٍس

 :منها للمصادكت        

  ت خاصت بالدسجُل  عً بعذمعللت  اشهاٍس

 ت الباوالىسٍا  وشٍش

 ت ًىم العلم  وشٍش
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مىاصلت الجهىد الشامُت لخدعحن حىدة الخذماث في مجاٌ جىصَع وبُع الىخاب اإلاذسس ي، عمل اإلاشهض الىػني  

ذ جىظُم وجدعحن ئحشاءاث 2019البُذاػىجي خالٌ ظىت  وآلُاث الخصّشؾ واإلاشاكبت على معخىي  على مٍض

هما عمل اإلاشهض  ث التزوٍذ والخىصَع وهزلً على معخىي حعُحر وجىظُم هلاغ البُع. اإلاخضون وجىظُم عملُا

  .على جدعحن ظشوؾ العمل بمىاصلت جدعحن ملّشاث ؿشوعه في بعع الجهاث

 

 جأهيل الفسوع :   .1

ف و     ش كذساث اإلاشهض للخضن واظخلباٌ الىخب  اإلاذسظُت ولخىؿحر أؿظل الخذماث ججاه الحٍش ظعُا ئلى جؼٍى

ى اإلاشهض خالٌ ظىتا
ّ
 : 2019 لعمل على خماًت و وكاًت اإلاباوي مً العشكت، جىل

 .و اإلايعخحر  ئنهاء أشؼاٌ تهُئت و جىظعت لـشعي اإلاهذًت -

ت -  جشهُب أحهضة مشاكبت بجمُع الـشوع الجهٍى

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

 

 الخحظين مً جىظيم الفسوع :  -أ

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

لخللُص  بالبطاكت البىىيت وذلًخذماتها، خشص اإلاشهض على اعخماد آلُت حذًذة للذؿع جخمثل في الخالص 

 اإلاعامالث الىلذًت و جأمحن ول العملُاث اإلاالُت .

ت للمشهض مع بذاًت ظىت   ئعذاد ما ًلي: 2019هما جىلذ الـشوع الجهٍى

 * ئعذاد مخؼؽ الخضن 

ً  * ئعذاد حذٌو بُاوي ًخظمً ػاكت الاظدُعاب اللصىي بالـشع ليل عىىان بؼاًت جىؿحر حمُع العىاٍو

 * جدُحن ملـاث الىخبُحن 

ً الىخبي مً      
ّ
ت الـشوع ورلً بخىصَعهم على مجمىعاث جمى

ّ
حن بياؿ ُّ * مىاصلت ؤلاعخماد على هظام لتزوٍذ الىخب

التزّود ًىمحن في ألاظبىع مع جدذًذ ظاعت التزّود الخاّصت بيّل خٍشف ورلً بالخيعُم مع سؤظاء الؼشؾ 

ت للىخبحن.  الجهٍى

 

 

 ثالثالباب ال

3 
 

 توزيع وتيع الكتاب المدرسي
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 الخحىم في مخابعت طلباث الحسفاء : -ب

على مخابعت سكم معامالث الحشؿاء بصـت خُيُت ورلً لترشُذ ػلباتهم خحن  2019مل اإلاشهض خالٌ ظىت ع     

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

خ. اث بعذ هزا الخاٍس ُّ  بما ًؼلبىهه مً هم

 إحصائّياث وشاط الفسوع الجهويت : .2

 جصويد الفسوع الجهوّيت بالىخب املدزطّيت : -أ

ت مىز     ُّ ت بالىخب اإلاذسظ و وصع ما له مً مخضون  2019ماسط  25ششع اإلاشهض في جضوٍذ الـشوع الجهىٍّ

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

 وسخت مً الىخب والىزائم البُذاػىحُت دون اخدعاب اإلاخضون ألاّولي. 362 249 15جضوٍذ الـشوع بـ : 

 

  وجىّصعذ عملُاث جضوٍذ الـشوع واآلحي :

 املجموع
 هخب الخلمير الوثائم البيداغوحيت

 دفاجس الخلييم الفـسع

 والشهائد واملىاداة 
 أطاس ي ثاهوي  وثائم املسبي

 ظىظت 717310 151360 70 4000 872740

 كـصت 372860 84500 0 56950 514310

 مذهحن 557140 106455 350 19500 683445

 الياؾ 164143 36160 300 32100 232703

 صـاكغ 812319 200795 500 98300 1111914

 هابل 780200 166810 160 89950 1037120

 كابغ 405160 88600 180 43650 537590

 اإلايعخحر 597775 110317 600 81990 790682

 اللحروان 574450 86760 350 42390 703950

 بجزسث 525350 115255 450 84400 725455

 باسدو 1349860 274799 900 11865 1637424

 بً عشوط 734230 183345 450 2900 920925

 باحت 249570 60560 150 3350 313630

596500 120840 0 71010 404650 ً  اللصٍش

 ظُذي بىصٍذ 405930 73300 100 62850 542180
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 كبلي 174310 29030 120 21200 224660

 حىذوبت 306410 63490 300 29580 399780

 صػىان 227130 38960 290 39970 306350

 ظلُاهت 200360 39560 420 4140 244480

 جىصس 108680 18850 120 6150 133800

215460 45910 180 24220 145150 ً  جؼاٍو

ت 446100 67020 210 43700 557030 ًّ  اإلاهذ

اهت 1081170 261670 1079 285265 1629184  أٍس

 2صـاكغ 276740 41220 0 0 317960

 املجموع 11616997 2394046 7369 1230950 15249362

 

 

 بيع الىخاب املدزس ي : -ب

ت خالٌ ظىت     ت بُع، خُث جم جضوٍذ  38371 ، 2019أهجضث الـشوع الجهٍى ُّ  090 16316هخبي بـ   4791عمل

ت بلؼـذ كُمتّهـا الّصاؿُـت  ُّ  دًىاس. 853 439 30وسخت مً الىخب اإلاذسظُت و الىزائم البُذاػىح

ت لعىت   اث الخاّصت بيشاغ الـشوع الجهىٍّ ُّ  : 2019 و في ما ًلي ؤلاخصائ

وظبت مً زكم 

 املعامالث

الليمت الصافيت 

 بالدًىاز
 همياث البيع

عدد  الحسفاء 

 الىاشطين

 عدد الفواجير

 املىجصة
 الفـسع

 ظىظت 3475 402 871155 053,41 884 1 6,19%

 كـصت 1569 143 691217 251,19 081 1 3,55%

 مذهحن 1467 220 675418 068,70 443 1 4,74%

 الياؾ 674 66 378775 272,87 545 1,79%

 صـاكغ 3224 322 1045547 063,45 102 2 6,91%

 هابل 2509 373 991726 099,63 028 2 6,66%

 كابغ 1083 150 526968 525,20 082 1 3,56%

 اإلايعخحر 2237 354 769066 894,44 554 1 5,11%

 اللحروان 1769 168 974484 177,48 535 1 5,04%

 بجزسث 2099 254 687342 741,95 413 1 4,64%
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 باسدو 3725 498 1546258 992,27 416 3 11,23%

 بً عشوط 2227 314 830662 247,24 819 1 5,98%

 باحت 716 139 293294 529,94 640 2,10%

3,60% 1 095 889,44 798727 128 800 ً  اللصٍش

 ظُذي بىصٍذ 1156 120 648233 146,27 118 1 3,67%

 كبلي 479 59 288637 658,95 449 1,48%

 حىذوبت 1102 123 599225 568,31 872 2,87%

 صػىان 740 80 292883 285,40 580 1,91%

 ظلُاهت 1081 85 377438 139,22 557 1,83%

 جىصس 458 48 181694 554,69 284 0,93%

1,16% 353 597,40 196040 45 372 ً  جؼاٍو

ت 1140 189 679088 848,21 133 1 3,72% ًّ  اإلاهذ

اهت 3333 362 1457932 973,54 816 2 9,25%  أٍس

 2صـاكغ 936 149 288354 273,94 630 2,07%

 املجموع 371 38 791 4 163 090 16 853,11 439 30 100,00%

 

 إحصائّياث وشاط املخصن املسهصي :   .3

ت        ُّ م الىخب اإلاذسظ
ّ
ت حعل ُّ ل  بذاًت مًاهؼللذ عمل وسخت دون  615 619 15خُث جّم كبٌى  2019شهش أؿٍش

 .680 021 2 اخدعاب اإلاخضون ألاّولي اإلالّذس بـ 

اث الخا ُّ  : 2019ّصت باإلاخضن اإلاشهضي خالٌ ظىت وفي ما ًلي أهّم ؤلاخصائ

املخصون النهائي 

 إلاحمالي

الىمياث املظلمت 

 للفسوع

الىمياث التي جم 

 اطخالمها مً املطابع
 املظخوى الخعليمي املخصون ألاولي إلاحمالي

 هخب الخعلُم ألاظاس ي 982 322 030 104 12 997 616 11 812 931 1

 هخب الخعلُم الثاهىي  202 419 870 425 2 046 394 2 010 017 1

 هخب اإلاشبي وألاظخار 656 268 155 24 369 7 171463

 بُذاػىحُت آخشي هخب  840 010 1 560 065 1 950 230 1 537753

 املجمــوع 680 021 2 615 619 15 362 249 15 038 658 3
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 و املواد التي شاٌ الاهخفاع بها :  بيع فواضل الوزق .4

 بُع ؿىاطل الىسق:  -1

جىاصل ؤلاداسة الـشعُت للبُع عملُت بُع ؿىاطل وسق الؼباعت و الىخب اإلالؼاة في ئػاس العلذ اإلابرم مع ششهت    

(ECO-DEP). 

 بُع اإلاىاد و اإلاعذاث التي صاٌ الاهخـاع بها: -2

جم  عً اظدشاسة لبُع وظائل هلل و معذاث و ججهحزاث مخخلـت صاٌ الاهخـاع بها خُث ؤلاعالنى اإلاشهض جىل  

ذ في كعؼحن:  الخـٍى

 Renault kango 18-335699و اإلاخمثل في بُع ظُاسة هىع  4كعؽ عذد  -

 و اإلاخمثل في بُع أزار و ججهحزاث مخخلـت. 6كعؽ عذد -

هزا و ظِخم ؤلاعالن عً اظدشاسة حذًذة لألكعاغ التي لم ًلع الخـىٍذ ؿيها لخذوي الععش اإلالترح مً ػشؾ 

 أمالن الذولت.اإلادّذد مً ػشؾ مصالح وصاسة  اإلاشحعيالععش ملاسهت باإلاشاسهحن 
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لبياث الوازدة على املسهص خالٌ طىت   .1
ّ
 : 2119الط

 
اث الخىسٍذ التي وسدث على اإلاشهض     ُّ ت كذسث  67، 2019خالٌ ظىت الىػني البُذاػىجي بلؽ عذد ػلب ُّ ػلب

 .ىاسا دً 007,383 268 24كُمتها الجملُت بــــــ 

 

ت بمبلؽ  26وجخىصع هزه الؼلبُاث على  ُّ م كشوض أحىب ت ممّىلت عً ػٍش ُّ   959,644 893 22 كذسحملي ػلب

م محزاهُت الّذولت بلُمت 41و دًىاسا ت ممّىلت عً ػٍش ُّ  دًىاسا.   047,739 374 1 جبلؽ  ػلب

 

 هما ًـلي :كذ واهذ هزه الؼلبُاث ملعمت خعب الحشؿاء و 

ت جخّص و  22 - ُّ   دًىاسا 715,26 197 420 صاسة التربُت بمبلؽػلب

- 3  ُّ  دًىاسا   164,380 655 2بمبلؽ  جخّص وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمياث ػلب

- 42  ُّ  ًىاسا.د  127,739 415 1جخّص بلُت مإّظعاث الخعلُم العالي بلُمت حملُت كذسها ت ػلب

 
 

 

83%
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 : 2019 وزيد املىجصة خالٌ طىتعـملـّياث الخ .2
 

عملُت جىسٍذ  64 باهجاص ،2019في ئػاس مخابعت عملُاث الخىسٍذ التي ًلىم بها اإلاشهض، كام اإلاشهض خالٌ ظىت     

ت و رلً العالي واإلاإظعاث الخابعت لها وصاسة الخعلُم ،لـائذة وصاسة التربُت ُّ  808 9 بـ جلذس  بلُمت حمل

 دًىاس. 520,975 588  زه العملُاث عمىلت للمشهض جلذس بلُمته خللذوكذ  دًىاس682,915

 

اث الّخىسٍذ اإلاىجضة ُّ ل واآلحي:هزه الـترة خ خالٌ وجخىّصع عمل  عب مصادس الّخمٍى

ت  -38 ُّ م محزاهُت الّذولت عمل   دًىاس. 065,262 358 1  بلُمت ممّىلت عً ػٍش

ت  -26 ُّ م كشوض أحىبُت بلُمت  عمل  دًىاس.  617,653 450 8ممىلت عً ػٍش

 

 جخىّصع هزه الؼلبُاث خعب الحشؿاء واآلحي : هما

ت  - 19  ُّ  دًىاسا  020, 912 273 7 جخّص وصاسة التربُت بمبلؽجىسٍذ  عمل

ت  - 6  ُّ  ىاسا دً 255,633 176 1 جخّص وصاسة الخعلُم العالي بمبلؽجىسٍذ  عمل

ت - 39  ُّ  .دًىاسا  515,262 358 1 ُمت حملُت كذسهاجخّص بلُت مإّظعاث الخعلُم العالي بل جىسٍذ عمل

 

 

مىً خىصلت العملُاث اإلاىجضة    : والخالي 2019ظىت ٍو

 

 هوع الطلبيت
 خالص املصّود عً طسيم

 املجموع
 كسوض أحىبيت ميزاهيت الدولت

 املبلغ د.ث العدد املبلغ د.ث العدد املبلغ د.ث العدد
معّداث 

 علميت
27 1 147 187,206 23 8 403 470,157 50 9 550 663,363 

 874,098 1 1 -- -- 874,098 1 1 هيميائيتواد م

 145,454 256 13 141,496 47 03 003,958 209 10 اشتراواث و خدماث

 682,915 808 9 64 617,653 450 8 26 065,262 358 1 38 املجموع
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 :هييلت املوازد البشسيت اللازة .1

 2118عىها في نهاًت شهش دٌعمبر  139عىها ملاسهت بــــ  131، 2119ًٍ في مىفى شهش دٌعمبر بلؽ عذد ألاعىان اللاس  

 مىصعىن واآلحي :

 املجموع 
إلاطازاث 

 العليـا 

إلاطازاث 

 الوططى 
ظييـس 
ّ
ىفيـر  الد

ّ
 املجموع الّصىـف الخ

 93 ذهـوز  4 25 13 51 93

 43 إهـاث  9 2 13 19 43

 136 املجموع 13 27 26 70 136

ظبـت 10% 20% 19% 51% 100%
ّ
 %100 الي

 

 

51%

19%

20%

10%

           

           

                

                

ألاعوان حظب الصىف جوشيع

 

 

 خامسالباب ال
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 أعباء املوازد البشسيت :. 2

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

  دًىاسا.      4104608 ،2019دٌعمبر 
 

 س هما ًلي : وجخىصع هزه ألاحى 

 صىف ألاعـوان مبلغ ألاحـوز بالدًىاز

حن 3530905  ألاعىان اللاٍس

 ألاعىان العشطُحن 517550

 العاعاث ؤلاطاؿُت 56153

 املجمــوع 4104608

 

 دًىاس جىصعذ هما ًلي : 1171919بلؽ معلىم اإلاعاهماث الاحخماعُت اإلادّملت على واهل اإلاشهض   و

 بالدًىاز املبلـغ هوعيت املظـاهمت

 860902 الصىذوق الىػني للخلاعذ والحُؼت ؤلاحخماعُت

 Accident de travail 54961هظام خىادر الشؼل 

 128209 الخأمحن الجماعي

ً اإلانهي   84558 ألاداء بعىىان الخيٍى

 42279 ألاداء بعىىان النهىض باإلاعاهً الاحخماعُت

 1171919 املجمــوع

 

 :الجـاهب الاحخماعـي  .3

 الّصىدوق الاحخماعي: –أ 

 خعب الخىصَع آلاحي: 2019مىذ الصىذوق الاحخماعي كشوطا لـائذة ألاعىان ئلى مىفى شهش دٌعمبر 

 الـمـبلغ املظخعمل بالدًىاز عدد املىخفعين هوعّيت الخدمت

 13970 18 كشوض للظاء شإون مخأهذة

 9750 28 كشض العىدة اإلاذسظُت 

 23720  املجمــوع
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دًىاس جىصعذ  49278 ، هباث لـائذة ألاعىان بلُمت بلؼذ 2019هما مىذ الصىذوق الاحخماعي، خالٌ ظىت        

 واآلحي:

 هوعيت الخدمت عدد املىخفعين ىداملبلغ املظ

 خخان أبىاء 1 100

 مىلىد حذًذ 6 600

 هبت جلاعذ 4 3300

 وؿاة 5 500 3

 هبت عالج 1 500

 عُذ الاطحى 133 21945

ت 92 19333 ُّ  عىدة مذسظ

 املجموع  49278

  

دًىاسا ئلى مىفى شهش دٌعمبر مً ظىت  500, 103748وبلؼذ معاهمت الصىذوق الاحخماعي في وحبت الـؼىس        

 خُث جم جمخُع حمُع أعىان اإلاشهض اللاّسون بهزه الخذمت. 2119
 

 لباض الشغل : -ب

ت جلذ 78جم جمخُع   ُّ  .دًىاسا 37557س بـ عىها بلباط الشؼل بلُمت حمل

 

 الخىويً: -ج

يُت لـائذة  6، جم اللُام بــــ 2119خالٌ ظىت   دًىاس.  18198,700 مشاسن بيلـت 17دوساث جيٍى
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 جدعيم الىظام املعلوماحي للمسهص .1

ش وجذعُم هظام اإلاعلىماث في ئػاس  ت ئداسة الّخىظُم وألاظالُب وهظم ؤلاعالم خالٌ ظىباإلاشهض كامذ جؼٍى

لت خاصت في: 2019
ّ
 بعذًذ ألاوشؼت واإلاخمث

 

ت اإلاىذمجت للخصّشؾ ُّ  : في مجاٌ البرمج

لت بلاهىن اإلاالُت  -
ّ
 .2019ئدخاٌ الّخعذًالث اإلاخعل

 ؤلاششاؾ علي خعً اظخؼالٌ اإلاىظىمت. -

شة بلىاعذ البُاهاث.و دعم معخعمل -
ّ
 اإلاىظىمت على اظخؼالٌ اإلاعؼُاث اإلاخىؿ

 

لني 
ّ
 :في املجاٌ الخ

ذة لالظخؼالٌ لدعهل عمل معخعملي  - ُّ شة في خالت ح
ّ
وطع اإلاىّصعاث وحمُع الّخجهحزاث ؤلاعالمُت اإلاخىؿ

 الخؼبُلاث.

ت لخجاوص جىكف بعع الخجهحزاث لإلصالح أو للصُاهت. -  ئدساج الخعذًالث الظشوٍس

 مشاكبت اظخؼالٌ شبىت الخىاصل. -

 الخذخل إلصالح حمُع أهىاع ؤلاعؼاب. -

اث مً ظىء الاظخؼالٌ. العهش ع - ُّ  لى ظالمت اإلاعّذاث والبرمج

 

ت اإلاعّذة داخلُا: ُّ  في مجاٌ البرامج ؤلاعالم

 : البُع 

ت البُع. - ُّ  ئدساج الخعذًالث اإلالترخت مً ػشؾ معخعملي بشمج

ً سؤظاء الـشوع على حذًذ الخعذًالث واإلاعاهذة عىذ الظشوسة. -  جيٍى

 الـىاجحر.اعخماد الُاث الذؿع ؤلالىترووي عىذ خالص  -

ت للبُع لخمىُنها مً اللُام بالخعذًل ألالي عً  - ُّ ت على رّمت ؤلاداسة الـشع ُّ وطع جؼبُله ئعالم

ت ت بالـشوع الجهىٍّ ُّ اث الشكم ً الىخب واإلادخٍى  بعذ إلاعؼُاث الخاصت بشمىص وأظعاس وعىاٍو

 : الخىسٍذ 

ت اإلاىطىع - ُّ  لى رّمتهم.ع تدعم معخعملى بشهامج الخىسٍذ لالظخؼالٌ ألامثل للبرمج

 : الؼباعت 

 لسادس الباب ا
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ت لبرمجُت ئداسة ؤلاهخاج باإلاؼبعت. - ُّ  جشهحز اليسخت النهائ

 : معخىدع العُاساث 

ت لخؼبُله اإلاعخىدع. - ُّ  جشهحز اليسخت النهائ

 

 في مجاٌ الّعالمت اإلاعلىماجُت :

 خعُحن مىخب جذكُم في العالمت اإلاعلىماجُت.ل اللُام باظدشاسة  -

 ىماجُت.مشاكبت اظخعماٌ الّخلىُاث اإلاعل -

 الّعهش على جدصحن كىاعذ اإلاعلىماث. -

 

 في مجاٌ الخصّشؾ في اإلاعّذاث :

 مخابعت صُاهت اإلاعّذاث باإلالّش الاحخماعي واإلاخضن اإلاشهضي والـشوع. -

بت. -
ّ
 ئصالح الّخجهحزاث اإلاعؼ

 .2020ئعذاد هّشاط ششوغ لششاء اإلاعّذاث اإلابرمجت لعىت  -

 

 في مجاٌ الىاب :

-  
ّ
ت جدُحن اإلاعؼُاث اإلاخعل ُّ لت بالعىدة اإلاذسظ

ّ
لت بمخابعت جىصَع وبُع الىخاب اإلاذسس ي اإلاخعل

2019-2020 . 

لت بيخائج الّصـلاث. -
ّ
 وشش اإلاعؼُاث اإلاخعل

 

 

 :   جحظين ظسوف العملألاشغاٌ و الفضاءاث و في مجاٌ  -2

  

فضاء حدًد  بابشام صـلت لبىاء كام اإلاشهض، جدعحن ظشوؾ العملو اللذسة ؤلاهخاحُت  جدعحن ئػاسفي    

د وخذدث 1578216.080متر مشبع وبخيلـت حملُت كذسث ب 1200على معاخت  اإلالش الاحخماعيبمطبعت لل

 .2019أشهش اهؼالكا مً شهش دٌعمبر  8مذة الاهجاص ب
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ذ مً في ئػاس ئطـاء  ت للمشهض الىػني البُذاػىجي، حعمل ئداسة  جذعُمالىجاعت و مٍض ُّ هظم الشكابت الذاخل

ش أظالُب عملها في حمُع مجاالثمشا  :هما ًلي  اإلاشهضوشاغ  كبت الخصشؾ والخذكُم الذاخلي على جؼٍى

 

 :مجاٌ مساكبت الخصسف  -1

الىخائج  اإلاشهض واظخؼالٌجلُُم مشدودًت جذخالث مخخلف مصالح على العمل وخذة مشاكبت الخصشؾ  جىاصل

كِغ الىخائج اإلادللت مً ػشؾ حمُع مشاهض الخىـُز اإلاسجلت للخثّبذ مً مذي دسحت بلىغ ألاهذاؾ اإلاشظىمت و 

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

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

ت لخذاسن الىلائص ئن وحذث في الىكذ اإلاىاظب ورلً للىصٌى ئلى العابلت واإلاخىكعت واكتراح الحلٌى الالصم

 ألاهذاؾ اإلايشىدة.

ت وبشهامج وشاغ اإلاشهض لعىت  - بعملُت مخابعت الخىـُز هما حعهش على  واللُام 2020ئعذاد اإلاحزاهُت الخلذًٍش

 مشاكبت اظتهالن ؤلاعخماداث اإلاشصىدة وجدذًذ الـىاسق بحن الخلذًشاث والاهجاصاث. 

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

ت  وكُمت اإلاخضونالخىـُز وطبؽ الـىاسق في اإلاخضون وجدذًذ همُت  ُّ  .2019النهائي للعىت اإلاداظب

خؼبُلاث اإلاعخخذمت ملاسبت البُاهاث اإلاخصلت بدشهت اإلاخضون واإلاذسحت بالهما حعهش على عملُت   -

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

م.
ّ
علُم والدعل

ّ
 أخؼاء الد

 

 : جمال التدقيق الداخلي يف -2
ذ 2019خالٌ ظىت وخذة الخذكُم الذاخلي  كامذ ُّ والعمل   به باعذاد البرهامج العىىي  للخذكُم الذاخلي والخل

على مخابعت مّذي جلّذم الاهجاص بخصىص الاحشاءاث الترجُبُت والخذابحر اإلاخخزة بمداطش حلعاث الاداسة 

ش في الؼشض.   العاّمت بالخيعُم مع واؿت الهُاول وجلذًم جلٍش

 ابعالباب الس
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على مذي وخذة الخذكُم الذاخلي على جىـُز البرهامج الخاّص بمهّماث الخذكُم الذاخلي واإلاّعذ  هما حعمل    

ش الخذكُم الذاخلي وجلذم الاهجاص،  زالزت ظىىاث مع الحشص على مخابعت مذي العمل بالخىصُاث اإلاّذوهت بخلاٍس

 ورلً بؼاًت جدعحن أظالُب الخّصشؾ وهظام الشكابت الذاخلُت.

ذ مىوىلت لها مً الاداسة العاّمت على معخىي اإلاشهض وعلى معخى    ـّ ي الـشوع باإلطاؿت الى كُامها بمهّماث جل

ش في الؼشض إلًجاد الحلٌى الىاحعت واجخار الخذابحر الالصّمت في الابان  ت الشاحعت لها بالىظش، واعذاد جلاٍس الجهٍى

 طماها لحعً الخّصشؾ.

ش مشاحع الحعاباث ومذي جلّذم ؤلاهجاص    إلاالخظاث ا بخصىصهما جّىلذ وخذة الخذكُم الذاخلي مخابعت جلٍش

ش عمال على اإلاظّم  لخىصُاث بؼاًت وا ش احشاءاث الخّصشؾ  جدعحن هظام الشكابت الذاخلُتىت بالخلٍش وجؼٍى

اث على  2019الخذكُم الذاخلي خالٌ ظىت وخذة  ذأششؿ اإلاخّبعت هما ُّ م مهام عمل
ّ
بعع ئػاساث لحعلُم وحعل

ت  ت العمل في أخعً الظشو للمشهض  الشاحعت بالىظشاإلاشهض وبالـشوع الجهىٍّ  ؾ.طماها لحعً واظخمشاٍس

 


