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*** 

 

ف  لة لمختل ة حوص ذه الوثیق من ھ تتض

زة  ال المنج ة باألعم طة المتعلق رات واألنش المؤش

ندوق  وان الص دة أع اعي لفائ ال االجتم ي المج ف

ة ة االجتماعی د والحیط وطني للتقاع وان  ال  بعن

                        .  2016 سنة
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I. تقدیم عام للرصید البشري للصندوق : 

 

لتغییرات التي طرأت على مختلف الوضعیات اإلداریة، بلغ عدد األعوان العاملین بالصندوق إلى على إثر ا
 :على النحو التالي من النظام األساسي 38طبقا ألحكام الفصل  عونا موزعین 1527، 2016دیسمبر  31غایة 

  

 

2006لسنة  58نظام عمل خاص یمكن األمھات من العمل نصف وقت مع اإلنتفاع بثلثي األجر بمقتضى قانون  (1) 

  
 

 

 

 

 

 

 النسبة المائویة عدد األعوان الوضعیة اإلداریة

  

  

  

 قارون

  

  

 

 1505 المباشرون
98,56% 

 حالة عدم مباشرة
5 %0,59 

 ملحقون خارج الصندوق
9 % 0,33 

 0,33 % 5 مباشرون نصف وقت(1)

 

ملحقون لدىالصندوق   3 %0,20 

 100%  1527 المجموع
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 : 6201 خالل سنة حسب الوضعیة اإلداریةاني لتوزیع األعوان الرسم البی

 

  

فیما یمثل األعوان  2016من مجموع أعوان الصندوق لسنة   % 98یمثل األعوان في   وضعیة المباشرة أزید من 

 .فقط  %  1.44في وضعیات أخرى 

 .    2015والجدیر بالذكر أن ھذه النسب ظلت شبھ مطابقة لما كانت علیھ سنة 

  2016في موفى دیسمبر  توزیع عدد األعوان حسب الوضعیة النظامیة: جدول 

  

مجموع أعوان من    % 98یتضح من خالل الجدول أعاله أن األعوان المرسمین والمتربصین یمثلون أكثر من 

  .% 2و نالحظ بالمقابل أن نسبة المتعاقدین التتجاوز   2016الصندوق 

 

 

  عدد األعوان  لوضعیةا
النسبة 
  المائویة

  %90  1378  مرسمین

  %8  123  متربصین

  %2  26  متعاقدین

  %100  1527  المجموع
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  الممتدة من سنة  خالل الفترة بالصندوق تطور عدد األعوان یانالتال والرسم البیاني  و یحوصل الجدول

2011–2016: 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

  1527 1480 1490 1554 1529 1550 العدد

 نسبة
 التطور

- )11-12( )12-13( )13-14( )14-15( )15-16(  

- %-1,35 %1,64 %-4,12 %-0,67 %3,18 
 

مقارنة مع %   18, 3سجلت نسبة إرتفاع من حیث عدد األعوان تقدر بـ  2016یوضح الرسم البیاني التالي أن سنة 

   0,3% بنسبة  اضإنخفا شھد األخیرة المعدل السنوي لتطور األعوان خالل الخمس سنواتإال أن ،2015سنة 
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II. توزیع عدد األعوان حسب الجنس: 
 

  : حسب الجنس 2016لسنة  یبین الرسم البیاني توزیع عدد األعوان

  
  
  

 مقابل 2016سنة من في موفى دیسمبر عون   711  بلغ ناثاإل یتبین من الرسم التالي أن عدد األعوان من
  .%47تساوي حوالي  وبذلك تكون نسبة اإلناث الجملیة من األعوان الذكور  816

  
  

 :2016 - 2012للفترة  توزیع عدد األعوان حسب الجنس 

  
  نسبة الذكور  نسبة اإلناث  السنة
2012  43%  57%  

2013  45%  55%  

2014  47%  53%  

2015  46%  54%  

2016  47%  53%  
  

 النسبة المائویة العدد النوع
 %47 711 اإلناث

 %53 816 الذكور

 %100 1527 المجموع
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  إذ إنتقلت  من  2012ویتضح من خالل الرسم البیاني أعاله أن نسبة اإلناث شھدت إرتفاعا مستمرا منذ سنة  

 2015 وھي تقریبا نفس النسبة المسجلة خالل سنوات 2014 سنة %  47لتصل إلى 2013سنة   %45إلى   % 43 

 .2016و 

III. 2016 سنة  توزیع األعوان حسب الصنف خالل :  

  الصنف
  یرأعوان التأط أعوان التنفیذ  أعوان الخدمات 

  املجموع
I II III IV V VI VII VIII IX طباء 

 املجموع
137 156 55 73 219 224 443 175 44 01 

1527 
293  347  887 

  

خالل الثالث  )تأطیرال-ذالتنفی - الخدمات(  الصنفتوزیع عدد األعوان حسب  والرسم البیاني التالیان یبین الجدول
  :2016 -2014السنوات األخیرة الممتدة من  

 2016 2015 2014 الصنف

 293 351 340 الخدمات

 347 306 295 التنفیذ

 887 823 855 التأطیر

 1527 1480 1490 المجموع
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  :2016- 2015- 2014یتضح من الجدول أسفلھ ، تطور نسب الرتب الثالث لألعوان خالل الفترة الممتدة من  

  المجموع التأطیر التنفیذ الخدمات مستوى الرتب
2014 %23 %20 %57 %100 

2015 %24 %21 %56 %100 

2016 %19 %23 %58 %100 

  

 

 2016موفى سنة إلى   2014 سنة أعاله التفاوت بین نسب أصناف األعوان خالل الفترة الممتدة منویبین الرسم 

 ألعوانو تعتبر مرتفعة بما أن أغلب ا %57بـ   مجموع  األعوان شبھ مستقرة تقدرحیث ظلت نسبة اإلطارات من 
 .ینتمون إلى رتب التأطیر مقارنة مع األعوان المنتمین إلى رتب الخدمات والتنفیذ خالل الفترة المذكورة

القانون األساسي  إرتفاع نسبة األعوان المنتمین إلى رتب التأطیر إلى أھمیة آلیات الترقیة المضمنة في ویرجع
 .خیرةألعوان الضمان اإلجتماعي و توظیف األطر العلیا خالل السنوات األ
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IV. توزیع األعوان حسب الصنف والجنس:   
  

  الصنف
  یرأعوان التأط أعوان التنفیذ  أعوان الخدمات 

  المجموع
I II III IV V VI VII VIII IX األطباء 

  711 0 10 74 232 132 95 15 6 17 130  إناث

  816 1 34 101 211 92 124 58 49 139 7  ذكور

 1527 01 44 175 443 224 219 73 55 156 137 المجموع

 

 : یمثل الجدول التالي توزیع أعداد األعوان حسب الجنس ومستوى الصنف

  ذكور  إناث الصنف
أعوان   

 146 147  الخدمات

 231 116 أعوان التنفیذ

 439 448  أعوان التأطیر

 816 711 المجموع

 2016و الصنف خالل سنة حسب الجنس توزیع األعوان تاليرسم الیبین ال

 

فقط ھن أعوان  %16 في حین أن) فما فوق  6 صنفال( إلى رتبة األطر  األعوان اإلناث جملة من %63ینتمي 

  . من األعوان اإلناث ھن أعوان خدمات % 21تنفیذ و
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من  % 18فقط ھم أعوان تنفیذ و %28في حین أننسبة اإلطارات من األعوان الذكور % 53 في المقابل تمثل

 . األعوان الذكور ھم أعوان خدمات

V. توزیع األعوان حسب الھیاكل: 
  

. اإلدارة من المنخرطین دعم سیاسة الالمركزیة إحدى الرھانات األساسیة لبرنامج تحسین الخدمات وتقریب یعتبر
لي تطور نسبة األعوان في المصالح المركزیة و الالمركزیة خالل الفترة الممتدة من سنة ویوضح الجدول التا

 :2016إلى سنة  2012

 

 

  )  2016– 2012( تطور  نسبة تمركز و الال تمركز  األعوان 

في موفى  عونا 814كما ھو مبین في الجدول  أعاله ، أن عدد أعوان المراكز الجھویة والمحلیة قد بلغ  نالحظ

 .من مجمل األعوان 53% وھو ما یمثل  2016سنة 

 2014 سنة 49%إلى  45%من نسبة  إذ إنتقلت 2012،أن نسبة ال تمركز األعوان إرتفعت منذ سنة  ویستنتج من ذلك

  .2016 سنة 53% ذلك إلى  لتصل بعد 2015لتضل مستقرة سنة

تبعا إلعادة ھیكلة الصندوق  وفق مقتضیات  األمر  2015ویمكن تفسیر اإلرتفاع المسجل في ھذه النسبة منذ سنة  

إفتتاح الصندوق  2016و  2015،كما شھدت سنتي 2015 ماي  12المؤرخ في  2015لسنة  112الحكومي عدد 
 .العدید من دور الخدمات

 

  الھیاكل

2012  2013  2014  2015  2016  

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  842  الھیاكل المركزیة
 

%55 

  

825  %53 

  
766  

%51 

  
755  

%51 

  
713  

%47 

  

الھیاكل الجھویة 
  والمحلیة

687  
%45 

  
730  

%47 

  
724  

%49 

  
725  

%49 

  
814  

%53 

  

 %100  1529  المجموع

 
1554 100% 

 
1490 100% 

 

1480  100% 

 
1527  100% 

 



 14 2016الموازنة اإلجتماعیة للصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة لسنة 
 

14 

55%
53%
51%
51%
47%

نسبة الالتمركز نسبة التمركز   
المحلیة التابعة للصندوق یتطلب إرساؤه  ممركز  للموارد البشریة بالمراكز الجھویة ووھكذا فإن التوزیع الال

على الشكل المطلوب وفي جمیع أنحاء البالد في إطار التوازن بین الحاجیات من بشكل یضمن خدمة المنخرط 
   .الموارد البشریة

  
  . 2016توزیع عدد األعوان حسب الھیاكل وحسب الصنف سنة  المواليیبین الجدول و
 

  المجموع  یرأعوان التأط فیذأعوان التن  أعوان الخدمات  رتبال

الھیاكل 
 المركزیة

120 181 412  

%17 %25 
 

%58 713 

الھیاكل الجھویة 
  والمحلیة

173 166 475 
814 

%21 %20 %58 

 

  . 58%  یتبین من خالل ھذا الجدول أن نسبة التأطیر بالمراكز الجھویة و المحلیة التابعة للصندوق قد بلغت
خالل  عون 182الذي بلغ عددھم  التأطیر دون اعتبار عدد أعوان الحراسة و البستنة و التنظیف أما إذا تم احتساب نسبة

  .% 75 فإنھا تساويفي الھیاكل الجھویة والمحلیة  ،2016سنة 
  
 عدد أعوان الحراسة و البستنة لم یتم إحتسابأما إذا بالنسبة  للھیاكل المركزیة،  58%تبلغ  نسبة التأطیرستنتج كذلك أن ی

  .%71 فإنھا تساويعون في الھیاكل المركزیة  129، 2016الذي بلغ عددھم خالل  سنة  و التنظیف
  
 

  
 



 15 2016الموازنة اإلجتماعیة للصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة لسنة 
 

15 

VI.  متوسط العمر: 
  

، 2016في موفى سنة  بالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیةعدد األعوان ، توزیع الجدول التالي یبین
  :العمریة شرائحمختلف ال الجنس وحسب حسب

  

  النسبة  المجموع  الذكور  اإلناث یةالعمرالشریحة 
4  % 55 33 22  ]29ـــ 20]  
 28 % 420 202 218 ] 39ــ30]
 37 % 566 311 255 ] 49ــ40]
 32 % 484 268 216 ] 60ــ50]

 0,1 % 2 2 0 60فوق 

 100 % 1527 816 711 المجموع
      

  

  
  

 على  سنة  44 یناھز  2016سنة لبالنسبة  كما یالحظ أن متوسط العمر لدى األعوان العاملین بالصندوق

  .2015غرار سنة 
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بعد اإلنتدابات   الھیكل العمري وشیخوخة األعوان خاصة التوازن في  وبالتأمل في ھذه البیانات یتضح عدم
من األعوان  % 70  قرابة 2016ھ في سنة أنكما یالحظ . 2013-2012التي أجراھا الصندوق بعنوان سنتي 

و ).  37 %( األعوانمجموع النسبة األكبر من  سنة  49-40الشریحة العمریة سنة وتضم  40 تفوق أعمارھم

في الشریحة العمریة ممثلة  مجمل األعوانالنسبة األكبر من فإن  2015سنة بالمقارنة مع البیانات الخاصة ب

خالل و 2016 صوص سنةبالختقاعد لسنة مما یؤكد إرتفاع عدد حاالت المغادرة لبلوغ السن القانونیة ل 60- 50
ّزمة من سنوات قادمة أجل تشبیب اإلدارة عن طریق اإلنتدابات من ناحیة و  وبالتالي یتعین إتخاذ التدابیر الال

من الكفاءات و الخبرات المكتسبة لألطر المتواجدة قبل إحالتھا على  االستفادةتمكین األطر الشابة من 
 .التقاعد من ناحیة أخرى

  

VII. ي الصندوقمتوسط األقدمیة ف: 
   

 2016سنة بالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة في موفى عدد األعوان ، توزیع أسفلھ الجدول یبین
  : األقدمیة شرائححسب 

            

  النسبة  عدد األعوان األقدمیةسنوات 
% 125  أقل من سنة  45  

 565 5ــ1
 92 10ــ6

 238 15ــ11 %28
 94 20ــ16
 108 25ــ21

%27 
 101 30ــ26
 177 35ــ31

 27  سنة35 فوق    
 100% 1527 المجموع

                                                                                       

 %بة سنوات تمثل أعلى نس 6أن فئة األعوان التي لھا أقدمیة أقل من  2016یستنتج من خالل الجدول أعاله لسنة 

سنة في حین أن شریحة األعوان التي تفوق  20و  6األعوان لھا أقدمیة ما بین  من 28%كذلك أن  ویتبین 45

 .2016لسنة أعوان الصندوق  لمن مجم 27 %سنة تمثل  20أقدمیتھم 

 .2015 سنة 14مقابل  سنة 13،في حدود  2016سنة فقد إستقرت في الصندوق  األقدمیةلمتوسط  أما بالنسبة 

  :الرسم البیاني الموالي  توزیع األعوان حسب األقدمیة   یوضحو
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  :2016لسنة   صنف المھنيال متوسط سنوات األقدمیة حسب   التالیین والرسم البیاني الجدولكل من  یبین

 الصنف
عدد 

  األعوان
متوسط سنوات 

  أألقدمیة
سنوات 5  137 1  
سنوات 4 156 2  
سنوات 3 55 3  
سنوات 3 73 4  
سنوات 6 219 5  
سنوات 3 224 6  
سنوات 8 443 7  
سنوات 7 175 8  
سنوات 3 44 9  

سنوات 7 1 طبیب   
   1527 المجموع
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  2016متوسط سنوات األقدمیة حسب الصنف المھني لسنة:الرسم البیاني 

  

  

المھنیة خالل سنة  من الرسم البیاني أعاله التفاوت في متوسط سنوات األقدمیة  بین مختلف األصناف نالحظ
سنوات لكل  8 بــتقدر في المتوسط  نجد أن سنوات األقدمیة  حیث 8و  7والمرتفع على مستوى الصنف   2016

  .8سنوات لكل عون ینتمي للصنف  7و بــ  7صنف لعون ینتمي ل

VIII. االنتدابات: 

  :رة الخارجیةظعن طریق المنا  - أ
   2012/2013تيبعنوان سنناظرة الخارجیة المنجزة عن طریق الم 2016عونا خالل سنة  123انتدب الصندوق 

 :موزعین على النحو التالي

  

  
 

 

  
 

 

  

  المجموع یرأعوان التأط أعوان التنفیذ  األصناف المھنیة
III IV V IV IIV 

  119  43  44  22  4  6  إداري سلك

  4  0  4  0  0  0  فني سلك

  المجموع
6  4  22  48  43  

123  
32  91  
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IX. املغادرة: 

 
عونا موزعین على  77بالصندوق الوطني للقاعد والحیطة االجتماعیة  2016ادرون خالل سنة بلغ عدد المغ

 : النحو التالي

 الصنف   
  

  السبب   

 یرأعوان التأط أعوان التنفیذ أعوان الخدمات
  املجموع

I II III VI V IV IIV IIIV IX 

التقاعد لبلوغ 
  64  15  16  9  10  1  0  1  9  3  السن القانوني

  8  2  5  1  0  0  0  0  0  0  عد المبكرالتقا

  1 0 0 0 0 0 0  0  1  0  تربص إنھاء

  4  0  0  1  1  1  0  0  0  1  العزل

  
  المجموع

  
4  10  1  0  2  11  11  21  17  77  

         

 

  .ینتمون إلى صنف األطر لقانونيالسن البیاني التالي أن أغلبیة األعوان المحالین للتقاعد لبلوغ ویبین الرسم ا

  

  

  

 

 األصناف

  
أعوان 
  الخدمات

أعوان 
  التنفیذ

أعوان 
  المجموع  التأطیر

  64  50  2  12  العدد

%  %3 ,13 

  
%18,75 

  
%78,13 

  
%100  
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سنوات  الخمسحاالت المغادرة من أجل بلوغ السن القانونیة للتقاعد خالل عدد الجدول الموالي، ارتفاع وضح وی
  :األخیرة

  

 

  املجموع  2016  2015  2014  2013  2012

  260  64  65  64  46  21  العدد

العدد 
  التراكمي

21  67  131  196  260  -  
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X. توقعات اإلحالة على التقاعد: 
  

حسب  2017تقاعد خالل سنة الة لإلنتدابات واإلحاالت على یوضح الجدول التالي توزیع األعداد المتوقع
  :األصناف

  الصنف  رتبةال
  عدد األعوان

  2017المتوقع إنتدابھم 

  عدد األعوان

إحالتھم  المتوقع
  2017تقاعد العلى 

  الجملي عدد األعوان

  2017المتوقع خالل 

  الخدمات

1  26  0  163  

2  
7  8  155  

  التنفیذ

3  0  3  52  

4  3  1  75  

5  2  7  214  

التسییر 
  والتأطیر

6  6  8  222  

7  4  11  436  

8  1  12  164  

9  0  13  30  

  0  0  0  طبیب

  1511  63  49  المجموع

   0.77  2017لسنة  المغادرینعدد / 2017لمنتدبین لسنة عدد ا: مؤشر اإلستبدال

                                                                                                                                                           

ستكون مرتفعة  2017لمحالین على التقاعد سنة قعة لالنسبة المتویالحظ بصفة عامة من خالل ھذا الجدول بأن 

من المجموع المتوقع  % 72 أي بنسبة  الخدمات و التنفیذ أصنافمقارنة مع  )9, 8, 7,6( صنف األطر ضمن 

  . 0.77 اإلستبدال  مؤشر  بینما سیبلغ 2017لسنة  تقاعدالللمحالین على 
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المتوقع إحالتھم على األعوان اإلنتداب من جملة   فقط عن طریق  % 77ویتبین من خاللھ أنھ سیقع تعویض

  .   2017تقاعد لسنة ال

 :تقاعد لبلوغ السن القانوني خالل الخمس سنوات القادمةالالعدد المتوقع للمحالین على ویبین الجدول أسفلھ 

سنة  اإلحالة 
  العدد  على التقاعد

  

العدد التراكمي بدایة من 
  2016سنة 

2016  64  64  

2017  56  120  

2018  47  167  

2019  41  208  

2020  37  249  

2021  49  294  

  

  .2016لبلوغ السن القانوني سیسجل في سنة تقاعد الیستنتج من ھذا الجدول بأن أعلى عدد متوقع للمحالین على 
  .عونا 294و من المنتظر أن یغادر الصندوق خالل السنوات الخمس القادمة ما ال یقل على 

إبتداء من سنة   ال إنخفاضیجسالقانوني  لبلوغ السنتقاعد الأن عدد المحالین على  أسفلھ نيویبین الرسم البیا
قبل أن یعرف منحنى تصاعدیا سنة   عونا 37إلى  2020سنة لیصل العدد المتوقع لمغادري الصندوق  2016

  .عونا 49لیصبح عدد المحالین على التقاعد  2021
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XI. التأطیر: 
  

 VIIو  VIلإلطارات المنتمیة لألصناف  2016لعام على مستوى الرتب اإلداریة خالل سنة نسبة التأطیر ا بلغت 

  .جموع العام ألعوان الصندوقالممن  % 58و األطباء  IXو  VIIIو

الذي بلغ عددھم خالل    أما إذا تم احتساب نسبة التأطیر دون اعتبار عدد أعوان الحراسة و البستنة و التنظیف
  .% 73فإنھا تساوي ن عو 351، 2015سنة 

دراسي عالي إلطارات الصندوق خاصة مستوى إال أن اإلرتفاع المالحظ في نسبة التأطیر ال یعكس بالضرورة 

أو  إلى الترقیات اإلستثنائیةأساسا راجع  IX)و VIII و  VIIو  ( VI لصنف األطر نرتفاع عدد األعوان المنتمیإأن  و

  .إعادة تصنیف األعوانب كون مصاحبةتالتي وة داخلیة رظریق مناعن طأو ترقیات   باإلختیارالترقیات 

في  إطار كل بإعتبار أنمكننا من إستخالص نسبة أدق یتفعیل مفھوم أصح للتأطیر سوفي ھذا الصدد ، فإن 

 .یكون متحصل على األقل على شھادة جامعیة للمرحلة األولى من التعلیم العالي  صندوقال

حسب شھائدھم العلمیة  659 ،2016خالل سنة ، بلغ عددھم نوالذی إطارات الصندوقتوزیع یبرز الجدول أدناه و

 :جامعیة للمرحلة األولى فما فوقالشھادة المن بدایة 

  الشھادات العلمیة
  

  عدد األعوان

 161 المرحلة األولى من التعلیم العالي
 21 إجازة نظام أمد

 393 أستاذیة

 31 ماجستیر

 12 علیا مختصة شھادة دراسات

 27 شھادة دراسات معمقة

 13 شھادة وطنیة في الھندسة

 1 دكتوراه دولة

 659 المجموع
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بإعتبار عدد المتحصلین على شھائد جامعیة  نسبة التأطیر تكون  على المعطیات السالفة الذكر،  وإعتمادا
وھو یبین أھمیة آلیات الترقیة  43 %  حوالي 2016سنة قد بلغت في موفى  ) فما فوق  2+ باكالوریا (علیا 

  .المضمنة في القانون األساسي ألعوان الضمان اإلجتماعي

 

XII. التسمیات في الخطط الوظیفیة : 

  
على النحو  عون موزعین764عدد األعوان المباشرون بالصندوق و المكلفین بخطط وظیفیة  2016بلغ في نھایة 

 :التالي

  

  النسبة  العدد  الخططالوظیفیة

  12,83%  98  ئیس قسمر

  40,18%  307  كاھیة رئیس مصلحة

  29,45%   225  رئیس مصلحة

  4,97%  38  رئیس مصلحة أول

  5,10%  39  كاھیة مدیر

  3,93%  30  مدیر مساعد

 2,62%  20  مدیر

  0,79%  6  مدیر مركزي

  0,13%  1  مدیر عام مساعد

  100%  764  المجموع
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  2016ظیفیة سنة لألعوان المكلفین بخطط و الرسم البیاني

  

  

  :2016-2015-2014ویبین الجدول التالي توزیع األعوان المكلفین بخطط وظیفیة  حسب السنوات 

  2016  2015  2014  الوظیفیة الخطط

  98  101  192  رئیس قسم

  307  330  374  كاھیة رئیس مصلحة

  225  240  127  رئیس مصلحة

  38  48  31  رئیس مصلحة أول

  39  40  47  كاھیة مدیر

  30  31  17  مدیر مساعد

  20 24  18  مدیر

  6  8  10  مدیر مركزي

  1  1  -  مدیر عام مساعد

  764  823  816  المجموع
    

بإعتبار كل الخطط  %50 بحوالي 2016لسنة  إعتمادا على المعطیات المذكورة آنفا، تقدر نسبة التأطیر الوظیفي و

رئیس مصلحة أي عند إستثناء  خطتي رئیس قسم  فقط إنطالقا من خطة 23,5%الوظیفیة المسندة بالصندوق و 

  .وكاھیة رئیس مصلحة
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خطة وظیفیة  881بلغ تم إسنادھا خالل الخماسیة األخیرةوتجدر المالحظة أن العدد الجملي للخطط الوظیفیة التي 

 : توزعت حسب السنوات على نحو التالي

  المجموع  2016  2015  2014  2013  2012  السنة

  896  )1( 6    471  95  315  15  العدد

.مدیرین بالنیابة بخطة مدیر مع اإلشارة أن ھذه تسمیات لیس لھا إنعكاس مالي 6تسمیة  2016تمت خالل سنة     (1)  

 
XIII. الترقیة:  

  :عادة تصنیف األعوان طبقا للشھائد العلمیةإ  - أ
لوظائف وشروط المتعلق بضبط سلم ا 1994جوان  20المؤرخ في  94/1397إستنادا إلى مقتضیات األمر عدد 

 20إعادة تصنیف  2016تم خالل سنة  ،تنظیر الشھادات العلمیة   ومؤھالت التكوین المھني األساسي و المستمر
 :عونا طبقا لشھائدھم العلمیة  موزعین على النحو التالي

 

صنف إعادة 
  الترتیب

  من الصنف

IIIإلىVI  

  من الصنف

VI إلىV   

  من الصنف

V إلى IV  

  من الصنف

IV إلىIIV 

  من الصنف

IIV إلىIIIV  
  المجموع

  15  3  1  1  5  5  إداري سلك

  5  2  2  1  -  -   فني سلك

  20  5  3  2  5  5 المجموع
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 :سنة من العمر 57الترقیة االستثنائیة لبلوغ   - ب
انتفع خالل سنة ،بأعوان مؤسسات الضمان االجتماعي من النظام األساسي الخاص 90طبقا ألحكام الفصل 

  :عونا موزعین على النحو التالي 47،ن العمرسنة م 57بالترقیة االستثنائیة لبلوغ  ،2016

  

 

 

  :17/40 الترقیة االستثنائیة  - ت
خالل  ناعو 13انتفع  من النظام األساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان االجتماعي 33أحكام الفصل عمال ب

  :التالي ، وذلك حسب ما یبینھ الجدول)17/40( اإلستثنائیة رقیةبالت 2016سنة 

 الصنف

من 
  الصنف

V لىإ VI 

من 
 الصنف

IIVإ  

IIIV 

من 
  الصنف

IIIVإ
IX 

  المجموع

  13 3 4 6  العدد

  

  :الدرجةب التدرج  - ث
عونا ینتمون لمختلف  850الدرجة ب بالتدرج2016 من النظام األساسي انتفع خالل سنة 55طبقا ألحكام الفصل 

  .جوراألقدمیة وما حددتھ شبكة األ األصناف و ذلك حسب

 الصنف

من 
  الصنف

Iإ II 

من 
  الصنف

IIإ III 

من 
  الصنف

IIIإ 

VI 

من 
  فالصن

 VIإ V 

من 
  الصنف

Vإ 

IV 

من 
  الصنف

IVإ 

IIV 

من 
  الصنف

 IIVإ  

IIIV 

من 
  الصنف

 IIIVإ
IX 

التنفیل 
في 

 الدرجة

IX 

  المجموع

  47 01 09 07 04 12 02 01 05 06  العدد
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  :لسلمباالترقیة   - ج
وبتوفر شروط األقدمیة و الحصول على العدد المھني المطلوب  من النظام األساسي 55أحكام الفصل عدد ال بعم

 . %90 أي بنسبةالسلم ببالترقیة   2016خالل سنة عون مترشح   316من مجموع  عونا 285تمكن 

  الصنف
المترشحین للترقیة في 

  السلم
  النسبة  المنتفعین بالترقیة

I  33  21  %64  

II  28  19  %68  

III  13  13  %100  

VI  8  8  %100  

V  46  41  %89  

IV 48  45  %94  

IIV 87  85  %98  

IIIV 41  41  %100  

IX 12  12  %100  

  90%  285  316 المجموع

 

 

 

 



 29 2016الموازنة اإلجتماعیة للصندوق الوطني للتقاعد و الحیطة اإلجتماعیة لسنة 
 

29 

 

  

XIV. التأدیب: 
من النظام األساسي  57وعمال بأحكام الفصل  في إطار تكریس احترام التراتیب اإلداریة الجاري بھا العمل،

جملة من اإلجراءات التأدیبیة  2016اتخذ الصندوق خالل سنة  ،اص بأعوان مؤسسات الضمان اإلجتماعي الخ

العقوبة  ممارسة وظیفتھم، وقد سلطت علیھم أو بمناسبة أثناء في شأن بعض األعوان الذین ارتكبوا أخطاء

 .المناسبة حسب فداحة الخطأ

الدرجة الثانیة وذلك  من تسعة عقوباتات من الدرجة األولى وعقوب ستة عقوبة منھا 15إسناد 2016تم خالل سنة 

التي تقوم في ھذه الحالة على ضوء تقاریر األفعال المنسوبة إلیھم أو بعد أخذ رأي اللجنة اإلداریة المتناصفة 

  :مجلس التأدیب، موزعین على النحو التاليبدور 

  عدد األعوان  نوع العقوبة

  2  تذكیر باالمتثالال

  4  أیام 3 عن العمل لمدة  یقافاإل

 7إلى  4تتراوح من یقاف عن العمل لمدة اإل
  أیام

2  

  2  ینیقاف عن العمل لمدة شھراإل

  4  العزل

  1  إنھاء تربص

  15  المجموع
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XV. نشاط اإلدارة الفرعیة لألجور والمواظبة: 
 

 :ألعباء اإلجتماعیةاألجور وا .1

 

 
  ابلـــمق دینارا  663 942 45ما قدره 2016 سنة األعوان خالل نفقات الصندوق بعنوان أجور ومرتبات تبلغ

  .%12,29  بـ د بنسبة إرتفاع.م 5,04مسجلة بذلك زیادة قیمتھا  2015 سنة دینارا  663 912 40

 :حسب عناصر التأجیر على النحو الموالي 2016نفقات األجور لسنة   حجم ویتوزع

  

  الدینار:الوحدة                                                                                                                                                                                                     

 نسبة التطور 2016سنة  2015سنة  العناصر 

   525,461 632 5 994,193 504 5 األجر األساسي

   966,336 648 32 378,407 501 28 المنح  

 %12,57 491,798 281 38 372,600 006 34 األجور الخام

       األعباء االجتماعیة

       األنظمة اإلجباریة

 %11,71 406,508 765 4 054,148 266 4 التقاعد

 %11,70 250,900 525 1 464,651 365 1 الحیطة االجتماعیة

       میلیةاألنطمة التك

 %0,28 850,548 499 443,395 498 التأمین الجماعي على المرض

 %12,28 984,987 487 626,920 434 رأس المال عند الوفاة التكمیلي

       األعباء الجبائیة

 %11,81 048,852 382 701,554 341 صندوق النھوض بالمساكن االجتماعیة

        

 %12,29 033,593 942 45(1) 663,268 912 40 المجموع

   

حتى و المنح واالمتیازات المسندة لألعوان )  ألف دینار  800تقدر بـ   (  العطل الخالصة األجربإعتبار نفقات  كما تبلغ نفقات األجور  (1)

 .ألف دینار 155 199 48  ما قدره  2016موفى سنة 
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  :إلى   2015 سنة مقارنة مع 2016جور لسنة في كتلة األرتفاع یعود ھذا اإلو

 ،2016بدایة من  جانفي  2015زیادات  العامة في األجور بعنوان سنة  لل اإلنعكاس المالي -

 

 ،2016بدایة من جانفي  2015صرف القسط األول من الزیادات في المنح الخصوصیة بعنوان سنة   -

 

 ك لفائدة األعوان إدماج الفارق بین منحة خطر العدوى و منحة التصرف في المنح المرتبطة باألسال -

  
المنتمین إلى السلك اإلداري و السلك الفني و سلك أعوان الحراسة و البستنة و التنظیف بدایة من مارس 

2016،  
 

ویرجع ھذا اإلرتفاع إلى اإلنتداب المكثف لألطر 2013و  2012نتدابات بعنوان سنتي الكلفة السنویة لإل -
 .العلیا

 

 ،اإلنعكاس المالي للترقیات  -

  
 ،2015نوفمبر  19 بدایة من خطط الوظیفیة ال عول المالي للتسمیات فيالمف -

  :2016إلى موفى سنة  2011من ) د.م(یبیین الجدول التالي تطور حجم األجورو

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

 45,942  40,913  42,396  39,474  33,658  29,698  )د.م(حجم األجور 

  -  نسبة التطور
13,33% 

  

17,28% 

  

7,40% 

  

% -3,5  12,29% 
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نخفاض إفي  كان سنوات األخیرة خمسأن نسق نمو نفقات األجور خالل ال یستفاد من المعطیات المبینة أعاله،و 

و  اإلنتدابات رتفاع عدد حاالت المغادرة لبلوغ السن القانوني للتقاعد كذلك تراجع إ  بإعتبار 2014من سنة  بدایة

رئیس مصلحة لم تقع إال الوة على أن اإلقرار في تسمیة في الخطط الوظیفیة بدایة من ع الزیادات في األجور

وبلغ المعدل السنوي لھذا . 2016سنة %12,29لتصل إلى   نفقات األجورثم إرتفعت نسبة نمو   2015موفى 

 . 9,12%اإلرتفاع خالل نفس الفترة

ضور  .2 وا   :املواظبة
 یوما بالنسبة للعون الواحد 30یوم راحة خالصة األجر بمعدل    856 45بمجموع  2016انتفع األعوان خالل سنة 

  .وزعت على كامل السنة

یوما و بلغ عدد األعوان المعنیین بھا   353,5حوالي 2016لغیابات غیر الشرعیة لسنة ھذا وقد بلغت المدة الجملیة ل

حیث بلغت مدة الغیابات  2015بسنة  مقارنة رتفاعاإ مسجال بذلكیوم لكل عون   1,4أي بمعدل غیاب  عونا249

  .یوم واحد أي بمعدل عون 521یوم بالنسبة  506شرعیة  الغیر 

  1207یوم وبلغ عدد األعوان المعنیین بھا  5522بلغت مدتھا الجملیة فقد أما في ما یخص عطل المرض العادي 

بما كانت علیھ مقارنة نسبیا  ةمنخفضلكل عون بالنسبة لعطل المرض و تعتبر ھذه النسبة یوم  4 6,أي بمعدل

  .یوم 4,9عون أي بمعدل  1258یوم غیاب بعنوان عطل مرض بالنسبة   6135حیث سجلت  2015السنة الفارطة 

  : 2016 -2012خالل الخماسیة  العطل ومدتھا ھذه ویبین الجدول الموالي مختلف
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ب دد مطال امع دد األی دلع بمع دد مطال امع دد األی دلع وانمع امعدد األع دد األی دلع مع
201263873549823132959474,54137622
201364703839825132560984,65336621,2
201470734053627139462554,54349322,2
201573224514830125861354,95215061
201673704585630120755224,6249353,51,4

رعیة یر ش الغیابات الغ
نة الس

ةعطل الراحة  راض العادی عطل األم

  

  :عطل الراحة السنویة - أ
  :كالتالي   2016عوان الصندوق خالل سنة تتوزع عطل الراحة السنویة المسندة لفائدة أ

 بالنسبة لإلدارات المركزیة:  
 عدد أیام الراحة مطالبعدد ال الشھـر

 835 176 جانفي

 685 152 فیفري

 2007 347 مارس

 1020 205 أفریل

 1703 282 ماي

 1579 272 جوان

 3791 414 جویلیة

 4823 446 أوت

 2928 360 سبتمبر

 1144 216 أكتوبر

 867 200 نوفمبر

 826 198 دیسمبر

 208 22 268 3 المجموع
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 بالنسبة للمراكز الجھویة والمحلیة: 

  

 عدد أیام الراحة مطالبعدد ال الشھـر

 1123 266 جانفي

 1033 277 فیفري

 2377 415 مارس

 1174 280 أفریل

 1548 329 ماي

 1674 322 جوان

 3621 453 جویلیة

 4260 459 أوت

 2880 409 سبتمبر

 1287 297 أكتوبر

 1320 302 نوفمبر

 1351 293 دیسمبر

 648 23 102 4 المجموع

 

  2016سنة  موزعة حسب أشھر بالصندوق الراحة السنویة أیام جملةالرسم البیاني ل
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  :عطل الراحة االستثنائیة  - ب
 بالنسبة لإلدارات المركزیة: 

  
 عدد أیام الراحة مطالبعدد ال الشھـر

 168 53 جانفي

 184 72 فیفري

 250 93 مارس

 187 68 أفریل

 146 55 ماي

 146 55 جوان

 124 42 جویلیة

 120 41 أوت

 179 55 سبتمبر

 169 51 أكتوبر

 238 86 نوفمبر

 350 108 دیسمبر

 2261 779 المجموع
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 بالنسبة للمراكز الجھویة والمحلیة: 

  
 احةعدد أیام الر مطالبعدد ال الشھـر

 198 75 جانفي

 251 96 فیفري

 293 107 مارس

 188 87 أفریل

 183 82 ماي

 158 63 جوان

 91 39 جویلیة

 129 51 أوت

 190 65 سبتمبر

 237 75 أكتوبر

 242 101 نوفمبر

 546 158 دیسمبر

 2706 999 المجموع

 

 

  2016سنة  أشھر بالصندوق موزعة حسبالراحة االستثنائیة جملة أیام الرسم البیاني ل
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  :عطل المرض العادي   - ت
  :كالتالي 2016تتوزع عطل المرض العادي المسندة لفائدة أعوان الصندوق خالل سنة 

 بالنسبة لإلدارات المركزیة: 
  

 عدد أیام الراحة عدد العطل الشھـر

 274 44 جانفي

 178 53 فیفري

 152 44 مارس

 130 40 أفریل

 176 42 ماي

 216 54 جوان

 231 37 یلیةجو

 199 45 أوت

 185 46 سبتمبر

 193 44 أكتوبر

 231 49 نوفمبر

 306 48 دیسمبر

 2471 546 المجموع
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 بالنسبة للمراكز الجھویة والمحلیة: 
  

 عدد أیام الراحة عدد العطل الشھـر

 194 42 جانفي

 226 51 فیفري

 223 57 مارس

 199 49 أفریل

 237 61 ماي

 243 54 جوان

 180 49 جویلیة

 321 59 أوت

 312 67 سبتمبر

 369 66 أكتوبر

 304 61 نوفمبر

 243 45 دیسمبر

 3051 661  المجموع

 

 2016سنة موزعة حسب أشھر بالصندوق جملة أیام المرض العاديالرسم البیاني ل
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  :الغیابات  غیر  الشرعیة     - ث
  :یوم وھي موزعة كالتالي  5, 353بـ  2016یابات غیر الشرعیة خالل سنة غبلغ عدد أیام ال

 بالنسبة لإلدارات المركزیة:  
 عدد أیام الغیابات األعوانعدد  الشھـر

 42 23 جانفي

 30,5 22 فیفري

 20,5 17 مارس

 10,5 8 أفریل

 9 8 ماي

 41 25 جوان

 21,5 15 جویلیة

 22 17 أوت  

 15 9 سبتمبر

 14,5 11 أكتوبر

 17 14 نوفمبر

 21 13 بردیسم

 264,5 182 المجموع

 إلدارات المركزیةبا شرعیةال الرسم البیاني لعدد الغیابات غیر
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 بالنسبة للمراكز الجھویة والمحلیة:  
  

 عدد أیام الغیابات  ألعوانعدد ا الشھـر

 6,5 6 جانفي

 16,5 14 فیفري

 6 4 مارس

 5,5 3  أفریل

 2,5 3 ماي

 10 6 جوان

 2 3 جویلیة

 3 7 أوت

 9 5 سبتمبر

 7 5 أكتوبر  

 12,5 11 نوفمبر

 7 4 دیسمبر

 89 67 المجموع

          

  الجھویة والمحلیة  شرعیة بالمراكزال الرسم البیاني لعدد الغیابات غیر      
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وذلك لجأت إلى الحد من تسویة ھذه الغیابات  وتجدر اإلشارة في ھذا اإلطار إلى أن إدارة الموارد البشریة
  .بعنوان عطلة الراحة  ھامستحقاتا من أجور ومرتبات األعوان المعنیین  وعدم قبول تسویتھا من بخصمھ

  :عطل الوالدة   - ج
  

 بالنسبة لإلدارات المركزیة:  
  

 عدد أیام الراحة األعوانعدد  الشھـر

 91 4 جانفي

 87 3 فیفري

 26 3 مارس

 11 1  أفریل

 31 1 ماي

 18 1 جوان

 28 1 جویلیة

 31 1 أوت

 3 2 سبتمبر

 31 1  أكتوبر

 27 1 نوفمبر

 0 0 دیسمبر

 384 19 المجموع
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 بالنسبة للمراكز الجھویة والمحلیة:  
 عدد أیام الراحة األعوانعدد  الشھـر

 98 4 جانفي

 100 4 فیفري

 38 4 مارس

 34 2 أفریل

 116 7 ماي

 175 6 جوان

 110 6 جویلیة

 66 3 أوت

 87 4 سبتمبر

 56 3 رأكتوب

 14 2 نوفمبر

 75 3 دیسمبر

 969 48 المجموع

  

 بالنسبة للمراكز الجھویة والمحلیة عطل الوالدةأن عدد أیام الراحة بعنوان  یتضح من خالل الجداول المبینة أعاله

ویة  ھا داخل اإلدارات المركزیة ویرجع ذلك إلى أن نسبة األعوان اإلناث المتوفرة بالمراكز الجھیفوق بكثیر عدد
 .من جملة عدد األعوان اإلناث في الصندوق  56 %بلغت  
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   2016سنة موزعة حسب أشھر بالصندوق جملة أیام عطل الوالدةالرسم البیاني ل 

 

  

  :عطل األمومة   - ح
 بالنسبة لإلدارات المركزیة  

 عدد أیام الراحة األعوانعدد  الشھـر

 24 1 جانفي

 0 0 فیفري

 0 0 مارس

 0 0 أفریل

 0 0 ماي

 12 1 جوان

 31 1 جویلیة

 17 1 أوت

 29 1 سبتمبر

 31 1 أكتوبر

 30 1 نوفمبر

 0 0 دیسمبر

 174 7 المجموع
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 بالنسبة للمراكز الجھویة والمحلیة:  
  

 عدد أیام الراحة األعوانعدد  الشھـر

 78 3 جانفي

 45 2 فیفري

 104 4 مارس

 79 4 أفریل

 75 3 ماي

 90 3 جوان

 54 4 جویلیة

 62 2 أوت

 65 3 سبتمبر

 0 0 أكتوبر

 0 0 نوفمبر

 0 0 دیسمبر

 652 28 المجموع

  

  :عطل المرض طویل األمد   - خ
  

ن خالل سنة اعوأ 9 بمؤسسات الضمان اإلجتماعي إنتفع من النظام األساسي الخاص 78طبقا ألحكام الفصل عدد 

مد المسندة لفائدة أعوان الصندوق خالل سنة تتوزع عطل المرض طویل األ. األمد بعطلة المرض الطویل 2016

  :كالتالي  2016
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 بالنسبة لإلدارات المركزیة: 

  
 عدد أیام الراحة األعوانعدد  الشھـر

 186 6 جانفي

 165 6 فیفري

 125 5 مارس

 90 3 أفریل

 93 3 ماي

 90 3 جوان

 93 3 جویلیة

 76 3 أوت

 58 2 سبتمبر

 31 1 أكتوبر

 33 2 نوفمبر

 31 1 دیسمبر

 1071 - المجموع

  

  .أعوان 8المنتفعین بعطل المرض طویل األمد   عدد األعوان یبلغ
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 بالنسبة للمراكز الجھویة والمحلیة:  
  

 عدد أیام الراحة األعوانعدد  الشھـر

 6 1 جوان

 31 1 جویلیة

 31 1 أوت

 30 1 سبتمبر

 31 1 أكتوبر

 30 1 نوفمبر

 31 1 دیسمبر

  190  - موعالمج

  

  .المرض طویل األمد  ةبعطل ینتفع وتجدر اإلشارة إلى أن عونا واحدا

   2016سنة موزعة حسب أشھر جملة أیام عطل المرض الطویلالرسم البیاني ل
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 الخدمات اإلجتماعیة
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  إدارة العمل االجتماعي نشاط

 2016لسنة 

 في إنجازات قام الصندوق بعدة سة ذات طابع خدماتي، الركیزة األساسیة لمؤس في إطار تثمین الموارد البشریة
 .مجال العمل االجتماعي من خالل توفیر المرافق االجتماعیة و الصحیة المالئمة في اتجاه تحسین ظروف العمل

  :نشاط اإلدارة الفرعیة لإلحاطة باألعوان  

الت امج حسبد  تم إنفاقھا .م 27 من جملة من المنافع االجتماعیة فاقت 2016مكن الصندوق أعوانھ خالل سنة 

  :التدخل وعدد المنتفعین بھا 

I. الخدمـــات االجتماعیـــة  
جتما .1 الرصيد من السكنية  :القروض

  

                           :تتوزع طبقا للتصنیفات اآلتیة د.م 9,208 قدره قرضا سكنیا بمبلغ جملي 209إسناد  2016سنة  شھدت

                                                                                   

                                                              الوحدة بالدینار                                                                                                                                                                                 

  الرصید المتبقي  المیزانیة المرصودة  المبلغ الجملي  عدد القروض  نوع  القرض

  3.105.470  42  قرض لشراء مسكن

9.212.000    

  1.872.600  31  قرض لبناء مسكن

  635.172  12  قرض لشراء  قطعة أرض

ع مسكن قرض لترمیم وتوسی
)1(  

  

124  3.594.944  

  3.814  9.212.000  9.208.186  209  المجموع

  6.931  350.000  343.069    تأمین

                         

  .الجمع بین القروض المعدة لترمیم و توسیع مسكن و القرض السكني االستثنائي)1(
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االجتماعي و المبالغ  یحوصل الجدول التالي تطور عدد قروض السكن المسندة حسب نوعھا من الرصیدو
 : المرصودة بعنوانھا خالل السنوات الخمس األخیرة

  

  نوع القرض
  السنة

2012  2013  2014  2015  2016  

قرض لشراء 
  مسكن

11  17  43  46  42  

  31  12  24  45  55  قرض لبناء مسكن

قطعة  قرض لشراء
   أرض

-  4  8  6  12  

قرض لترمیم 
  وتوسیع مسكن

134  74  134  178  124  

  209  242  209  137  200  المجموع

 المبلغ الجملي
  )د.أ(

3 571   3 580   6 519   9 346   9208  

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                

  
إلى  2012  طیلة الفترة الممتدة من سنة دة تطور حجم القروض المسن  التالي الرسم البیاني ویالحظ من خالل

2016 :  
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دینارا 9.208.000  قدره  بمبلغ جملي 209على مستوى عدد القروض المسندة طفیفا  تراجعا 2016شھدت سنة 

مطلبا حتى  249تراجع عدد المطالب الواردة  دینارا وذلك نتیجة 9.346.000بمبلغ جملي   2015سنة  242مقابل 

  .                      242تمت اإلستجابة إلى  2015مطلبا حتى موفى  306مقابل  209تمت اإلستجابة إلى  2016موفى 

 .  

  
 

 قروض الزواج .2
 

یتم  %8.25ددت نسبة الفائض بـ دینارا ح 1050ینتفع األعوان المرسمون بقروض زواج و المقدرة بـ   

بـنسخة من  أشھر من تاریخ صرف القرض واإلدالء 3قسطا شھریا بعد فترة إمھال بـ  30ستخالصھا على مدى إ

    .2016دینارا بعنوان سنة  19 950 قروض زواج بمبلغ جملي قدره 19 عقد الزواج، وفي ھذا اإلطار تم إسناد

   رالوحدة بالدینا

  المیزانیة المرصودة  المبلغ الجملي  القرض ةقیم  عدد المنتفعین

19  1.050  19.950  20.000  

  0.050  المیزانیة المتبقیة
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یحوصل الجدول التالي تطور عدد قروض الزواج المسندة والمبالغ المرصودة لھذه الخدمة خالل السنوات و
 : الخمس األخیرة

                                                                                                                       الوحدة بالدینار                                                                                                                                                                           

  المبلغ الجملي  عدد المنتفعین  السنة

2012  7  7 350  

2013  5  5 250  

2014  13  13 650  

2015  5  6300  

2016  19  19 950 

 

 

 قروض الحاسوب العائلي 3.

  
یسند الصندوق قروضا من الرصید االجتماعي لفائدة األعوان القتناء الحاسوب العائلي حیث تختلف قیمتھا حسب 

  :الحاسوب و قیمة القرض المطلوب نوع

 700 دینارا بالنسبة للحاسوب المكتبي.  
 1200  دینارا بالنسبة للحاسوب المحمول.  

  :دینارا تتوزع على النحو التالي  72 963قرضا بمبلغ جملي قیمتھ   65إسناد  2016وقد تم خالل سنة 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

بالدينار                                                                                       الوحدة

  قیمة التمویل  عدد المنتفعین  مبلغ القرض  نوع القرض
  المیزانیة

  المرصودة

  الرصید

  المتبقي

عائ   حاسوب
700  65  72 963  80 000  

  

7 037  

  1200  
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 : ویحوصل الجدول التالي تطور نفقات قروض الحاسوب خالل الخمس سنوات األخیرة

  المبلغ الجملي بالدینار  عدد المنتفعین  لسنةا
2012  83  71 600  

2013  67  51 559  

2014  99  75 953  

2015  79  78 800  

2016  65 72 963 
                                                                                      

 التسبقات .3
  
املرتب  - أ ع سبقة  :ال

  

  2016خالل سنة من مجموع أعوان الصندوق % 66بما یمثل  عون 1110، 2016خالل سنة  انتفع بھذه الخدمة

دینارا أي   15.732.926بمبلغ جملي قدره   2015سنة  منتفع 1385 مقابلدینارا   12.118.321بكلفة مالیة قدرت بــ 

  . % 23 دینارا و بنسبة إنخفاض تساوي   3.614.605قدره  ضانخفاب

خالل المنتفعین بالتسبقة على المرتب  والمبالغ المرصودة في شأنھا تطور عدد  آلتياو یحوصل الجدول 
   : السنوات الخمس األخیرة

                                                                                                                                                 
بالدينار                الوحدة

 نسبة  المبلغ الجملي  عدد المنتفعین  السنة
  التطور

2012  1028  5 490 534  - 

2013  1308  12 538 342  % 128 

2014  974  8 258 670  % -34 

2015  1385  15 732 926  % 90 

2016  1010 12 118 321 % -23 
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الفطر  - ب عيد  سبقة

 

قسطا  تقتطع من المرتب ومنح  17یقع تسدیده على مدى  دینارا بعنوان تسبقة عید الفطر  600تم تحدید مبلغ قدره 

  600 621عونا بكلفة مالیة  قدرھا  1036 وقد بلغ عدد المنتفعین بھذه التسبقة . الشھر الثالث عشراإلنتاج و منحة 

 .2016في نھایة سنة  دینارا

  : األخیرة ویبین  الجدول اآلتي تطور عدد المنتفعین  بتسبقة عید الفطر خالل الخمس السنوات

                               

                          

                          

                                                         

        

 

  

 

 

 

 

  

  المبلغ الجملي بالدینار  عدد المنتفعین  السنة
2012  718  150 560  

2013  1004  602 400  

2014  1030  618 000  

2015  973  583 800  

2016  1036 621600 
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ض  - ت عيد  سبقة

  

بمبلغ  2016عونا سنة  920دینارا و قد بلغ عدد المنتفعین  300بتسبقة بعنوان عید األضحى قدرھا   ألعواننتفع ای

 دینارا700 281  درهـــــبمبلغ جملي قعونا  939، 2015بھا سنة  المنتفعین وقد بلغ عدددینارا،  000 276 جملي قدره 
.  

 1417مقابل  دینارا900 429 عونا قدرت بـ  1433فائدة ل 2016لسنة  ھبة عید اإلضحى تم صرف إعتمادات بعنوان

       .دینارا 100 425  قدرت بـبتكالیف جملیة  2015 سنة  عونا

                                                       

      

 : المساعدات  .4

الطعام  - أ  تذاكر

مقارنة بالسنوات شھرا  12 ینتفع أعوان الصندوق في إطار المساعدات اإلجتماعیة بتذاكر طعام على مدى

المتعلقة بإجراءات إسناد  2016ماي  24الفارطة وذلك وفقا للمذكرة الصادرة عن إدارة العمل اإلجتماعي بتاریخ 
  :تذاكر الطعام كاألتيتـوزع تذاكر الطعام خالل فترة العمل الصیفیة، 

  2016تذكرة بعنوان شھر جوان  18 -

  2016أوت تذكرة بعنوان شھري جویلیة و  15 -

  2016تذكرة للفترة المتراوحة من سبتمبر إلى دیسمبر  18 -

عوان بنسبة  - ّ   .5\4من قیمة التذكرة ویتحمل الصندوق  5\1یساھم األ

  :توزع على النحو التالي دینارا،  1.593.465المصاریف بھذا العنوان ،2016 سنة خالل  وقد بلغت

  ة الصندوق یمثل مساھم دینارا  1.274.772 مبلغ  قدره  -

   .بعنوان مساھمة األعوان دینارا 318.693 قدره  مبلغ  -

  

  ھبة عید اإلضحى بالدینار  تسبقة عید األضحى  السنة
  المبلغ   الجملي     عدد المنتفعین  المبلغ الجملي  عدد المنتفعین

2012  1167  660 000  -  -  

2013  1158  694 800  -  -  

2014  1097  658 200  1485  297 000  

2015  939  281 700  1417  425 100 

2016  920 276 000 1433 429 900 
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 رالوحدةبالدينا                                                                                                                                                                                         

  الشھر

ثمن 
  التذكـرة

  )د(

عــدد التذاكـر 
  الموزعــة

  

  المصـــاریف

  المجمــــوع  

  مساھمة الصندوق  مساھمة األعوان

 143.135 114.508  28.627  20  5  جانفي

 143.645 114.916  28.729  20  5  فیفري

 150.500 120.400  30.100  20  5  مارس

 142.605 114.084  28.521  20  5  أفریل

 142.390 113.912  28.478  20  5  ماي

 127.475 101.980  25.495  18  5  جوان

 105.320 84.256 21.064 15  5  جویلیة

 105.025 84.020  21.005  15  5  أوت

 126.345 101.076  25.269  18  5  سبتمبر

 141.180 112.944  28.236  18  5  أكتوبر

 132.805 106.244  26.561  18  5  نوفمبر

 133.040 106.432  26.608  18  5  دیسمبر

  1.593.465  1.274.772  318.693  220  وعالمجم
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املدرسية  - ب  املنحة

  
تمكینھم من مجابھة المصاریف المنجرة ینتفع األعوان بمنحة مدرسیة بمناسبة افتتاح السنة الدراسیة والجامعیة ل

  :أبناء ویحدد مبلغ المنحة بحساب 4عن ترسیم أبنائھم بمختلف المؤسسات التربویة ، وذلك في حدود 

 90 الجامعیة ؛ دینارا عن كل تلمیذ مرسم بالمعاھد اإلعدادیة والثانویة و  

 80 دینارا عن كل طفل مرسم بریاض األطفال والمدارس االبتدائیة. 

 

  المؤرخة 5/2016ي إطار توحید المنافع المسندة ألعوان الصنادیق اإلجتماعیة و طبقا لمذكرة العمل عدد ف

وقع تمكین أعوان الصندوق المتقاعدین وأولى الحق منھم بعد الوفاة على غرار نظرائھم  2016فیفري   01 
  .المباشرین من المنح المدرسیة

  :دینارا موزعة كالتالي  174.070بھذا العنوان    و قد بلغت المصاریف

 160.680  مباشر عون 946لفائدة  دینارا.  
 13.390 ن متقاعدعو 97لفائدة   دینارا  

 .عونا  1043دینارا  لفائدة   070 174بھذا العنوان   2016المصاریف لسنة  وقد بلغت 

 

 

 

 

 

 

  

  السنة

كافة 
  األعوان

  المبلغ الجملي بالدینار

2012  1 061 288  

2013  1 309 592  

2014  1 288 288  

2015  1 224 428  

2016  1 593 465 

  المبلغ الجملي بالدینار  عدد المنتفعین  السنة

2012  971  165 240 

2013  990  166 330  

2014  850  159 920  

2015  893  150240  

2016  1043 174 070 
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املدرسية  - ت   عانة
ینتفع األعوان بإعانة مدرسیة لمجابھة المصاریف المنجرة عن ترسیم أبنائھم بالمحاضن والكتاتیب وریاض 

  .دنانیر عن كل طفل 10من ھذه المصاریف و في حدود   %50األطفال و ذلك بنسبة 

   .عونا  325دینارا لفائدة   690 37 في ھذا المجال  2016لسنة  غت المصاریفوقد بل 

 

  

التقاعد .5 ع حالة  منحة

  

 االجتماعيمن النظام األساسي ألعوان مؤسسات الضمان  89د بمقتضى الفصل تسند منحة اإلحالة على التقاع
المصادق  2007ـ 2005المتعلق بالمفاوضات اإلجتماعیة للفترة المتراوحة بین سنتي  885/12ومحضر اإلتفاق عدد 

لمؤسسات  ومحضر اإلتفاق بین الطرفین اإلداري والنقابي 2006جوان  3علیھا من طرف الوزارة األولى بتاریخ 
ومحضر جلسة إدارة الصندوق المصادق علیھ من قبل سلطة  2014جویلیة  3الضمان االجتماعي المدرج في 

  . 2014أوت  18اإلشراف بتاریخ 

وینتفع بھذه المنحة األعوان المحالون على التقاعد سواء لبلوغ السن القانونیة أو بطلب منھم وتساوي قیمتھا 
و قد بلغ عدد المنتفعین بھذه  . االجتماعيم تصرف كاملة من میزانیة الرصید خمس مرات األجر الشھري الخا

نفس مقابل  دینارا محمولة على الرصید اإلجتماعي  030 958 باعتمادات تساوي 2016عونا خالل سنة  72المنحة 

  . دینارا 920 965باعتمادات تساوي   2015 لسنة األعوان  عدد

  : األخیرة خالل الخمس السنوات ونفقات اإلحالة على التقاعدالمنتفعین  ویبین  الجدول اآلتي تطور عدد 

  

  

 

 

 

 

 

  المبلغ الجملي بالدینار  عدد المنتفعین  السنة

2012  330  29 860 

2013  305  35 060  

2014  316  37 000  

2015  320  38 750  

2016  325 37 690 

  المبلغ الجملي بالدینار  عدد المنتفعین  السنة
2012  26  290 092 

2013  52  554 233  

2014  74  418 561  

2015  72  965 919  

2016  72 958 030 
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جتما .6 مات باملسا الصندوق تكفل عنوان للمتقاعدين  :عيةمنح

  

و القاضي بتكفل الصندوق كلیا بأعباء المساھمات  2014دیسمبر  8وفقا لمحضر اإلتفاق النقابي المؤرخ في 

وقع  2015أكتوبر  1المؤرخة في  08/2015ءات عدد ااالجتماعیة المحمولة على أعوانھ، وطبقا لمذكرة اإلجر
ائھم المباشرین من منح بعنوان تكفل الصندوق رظتمكین األعوان المحالین على التقاعد وخلفھم العام على غرار ن

  .بالمساھمات االجتماعیة

عون متقاعد من  611  لفائدة  دینارا  650 656 ما قدره   2016لتغطیة ھذه الخدمة حتى موفى سنة وقد تم صرف 
 .الصندوق وخلفھ العام

لألعوان .7 ية ال ـــات دمـ  :ا

 

الطبيـــة  - أ  الفحوصــات

 

إجراء فحوصات عند اإلنتداب وإعداد  الجتماعیةاوشغـل في إطار الخدمات الصحیة تتولى مصلحة طب ال
برنامج للفحوص الطبیة الدوریة حیث تم تمكین كل عون من إجراء تحالیل بیولوجیة إضافة إلى الفحوصات 

 .التكمیلیة األخرى لبعض الحاالت

 

 

  

                                                                                                                             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الفحوصات نوع الفحص

  359 فحوص دوریة

  147 فحوص عند االنتداب

إثر  فحوص عند العودة إلى العمل
 حادث شغل

7  

  418  فحوص تلقائیة

  931  المجموع
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دینارا   789 39قدرت بـ  كلفة جملیة لفحوصات المراقبة الطبیةب عون 870 بھذه الخدمةعدد المنتفعین  وقد بلغ
 :تفصیلھا كالتالي

 بالدینار:الوحدة                                                                                      

  27154  تحالیل بیولوجیة

  12635  التصویر باألشـــــعة

  789 39  المجموع
 

العالج  - ب ف بمصار  التكفل

  

بطلب في الكفالة  األعوان المتقاعدون وأزواجھم و أبنائھم و باشرونفي إطار التغطیة الصحیة یتمتع األعوان الم
دون تحدید سقف، بالنسبة للمبالغ التي ال تدخل تحت طائلة التكفل المحمول  بقرار تحمل مصاریف عالجمنھم 

   .للتأمین على المرض على عاتق الصندوق الوطني

وقد استقرت .دینارا 160 399 قرار تحمل مصاریف عالج بتكلفة جملیة قدرھا 177تم إسناد  ،وفي ھذا اإلطار 

  :تفصیلھا كالتالي   2016دینارا، بعنوان سنة 223 318 قدرهمصارف العالج  بما  

 125  دینارا  012 123 تم  صرف مبلغ دینارا،  093 241 بقیمة مالیة قدرھا 2016قرارا منجزا خالل سنة

دینارا بعنوان اإلسعاف  191 59لتأمین الجماعي على المرض كما إنتفع األعوان بمبلغ قدره انظام  بعنوان

 دینارا تمت برمجة إقتطاعھ من المنح والمرتبات و 890 58وتخلد بذمتھم مبلغا قدره   االستثنائي
 .الجرایات الراجعة للمنتفعین

 

 19 دینارا 33.212بقیمة مالیة تساوي  2017خالل سنة  ھمصقرار تم خال.  

 8  قرارات تم إلغاؤھا. 

 21 دینارا في طور التصفیة  918 43 بـ  بقیمة مالیة تقدر  قرارا. 

  
لة  - ت ال ضد  : التلقيح

  
مصلحة طب الشغل سنویا، تنظیم حملة تلقیح ضد النزلة في كل من اإلدارات  -تتولى إدارة العمل االجتماعي 

لمركزیة والمراكز الجھویة والمحلیة ویتم إقتناء التالقیح من الصیدلیة المركزیة وذلك بالنسبة ألعوان اإلدارات ا
مصل بكلفة  200  ،2016سنة  المركزیة وأعوان المراكز الجھویة والمحلیة التابعة إلقلیم تونس، و قد تم اقتناء

  . إنتفع بالتلقیح قد عونا 158دینارا، علما وأن   547 1 جملیة تقدر بـ
أما بالنسبة للمراكز الجھویة و المحلیة خارج إقلیم تونس الكبرى، یتم تكلیف رؤساء المراكز للتنسیق مع إحدى 

  .الصیدلیات بالجھة و القیام بحملة التلقیح لفائدة األعوان الراجعین لھم بالنظر
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املرض  - ث ع ما ا ن  : التأم

 

على  نظام التأمین الجماعي في إطار  استرجاع في مصاریف عالج ملف 026 13 تصفیة   2016خالل سنة  تم

  . دینارا 742 174 1  بتكالیف جملیة المرض

 495ما قدره  2016كما تجدر اإلشارة إلى تفاقم العجز المسجل بنظام التأمین الجماعي على المرض حیث بلغ سنة 

  .     2015ألف دینار سنة   396ألف دینار مقابل 

  الوحدة بالدینار                                                                                                                                         

 قیمة العجز   المصاریف  المداخیل  السنة
  )الناتج   الصافي(

نسبة تغطیة المداخیل 
  للمصاریف

2014  723 523 1 018 658  295 135  % 71  
2015  564 210  960 210  396 000  % 59  

2016  679 892 1 174 742 494 850 % 58 
                                                                                                                                      

  : إلى یعود ذلكو

  النظام واألعباء إختالل التوازن بین ایرادات ھذا -

  .إرتفاع عدد المنتفعین  -

كما تجدر اإلشارة إلى إرتفاع مبالغ قرارات التكفل بمصاریف العالج دون تحدید سقف لفائدة األعوان المتقاعدین 
ألف  287بالنسبة للمتقاعدین  2016حیث بلغت قیمة العجز لسنة  ختالل التوازنات المالیة لھذا النظامإساھم في 

  .ألف دینارا 495بـ  مجموع العجز العام المقدر من  %58 بنسبة أي دینارا

 

 

  :ستة سنوات األخیرةالویبین الجدول التالي تطور قیمة العجز الذي شھده ھذا النظام خالل 
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  دة الدینارحالو                                                                                                                                                                                                                           

 2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

 850 494  000 396  135 295  100 342  287 263  156 378  910 195  قیمة العجز

  تطور مبلغ العجز
-  182 246  -114 869  78 813  -46 965  100 865  98 850  

  

  

    .في مراجعة قاعدة و نسب المساھمات تفاقم عجز ھذا النظام یستوجب التعجیل

نية  - ج امل مراض و الشغل  : حوادث

  

  :تصنف كاآلتي  2016حادث شغل خالل سنة  34تم تسجیل 

 23 حادث بمناسبة العمل.  
 11 البستنة حادث بسبب العمل تعلقت أغلبھا بأشغال التنظیف و. 

 

 

، و وفقا 1994فیفري  21المؤرخ في  1994ة لسن 28و تمت تصفیة الملفات طبقا لمقتضیات القانون عدد  ،ھذا

الخاصة بالنظام الخاص بأعوان الصندوق المتعلق  2008جوان  20المؤرخة في  14لمذكرة اإلجراءات عدد 
  .بالتعویض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و األمراض المھنیة
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   :يحوادث الشغل واألمراض المھنیة كالتال وقد بلغت المصاریف بعنوان

  الدینار الوحدة                                                                                       
  

  

 

 

 

 

 

 758اوي ـــــفواتیر بقیمة جملیة تس  8تم خالص ،  2016قرار تحمل مصاریف عالج سنة  22 إسنادعلما أنھ تم 

 .المعنیة سسات اإلستشفائیةفي إنتظار  تسلم  الفواتیر من المؤ 2015بعنوان سنة قرار  8دینارا في حین الزال 

الوفاة .8 عند التكمي املال  :رأس

 19ؤرخ في ــــــــلمحضر اإلتفاق النقابي الم ووفقا في إطار توحید المنافع اإلجتماعیة بین الصنادیق اإلجتماعیة 
ضمن  تغطیة تكمیلیة ألخطار العجز والعجز المستمر ومنحة رأس المال عند الوفاةوقع إدراج  2008فیفري 

 19المؤرخة في  2010لسنة  15العمل عدد  تيمذكر الجماعي على المرض وذلك طبقا لما حددتھ منظومة التأمین
 . 2010جوان  14المؤرخة في  2010لسنة  2و عدد 2010فیفري 

دینارا لفائدة ذوي الحق   7.203,086قدره  بعنوان رأس مال عند الوفاة التكمیلي مبلغا جملیا على أساسھا تم صرف
 .2015توفي سنة  دواح من ورثة عون

الوفاة .9  :منحة

، تصرف إعانة  1983جویلیة  29طبقا لمحضر جلسة لجنة التصرف في الرصید اإلجتماعي المنعقدة بتاریخ 

القرین أو أحد الفروع أو األصول، وفي صورة وفاة العون یتمتع خلفھ  إثر وفاةدینارا لألعوان  100مالیة قدرھا 

 .یناراد 200العام بمساعدة مالیة تساوي 

 .دینارا  4300 عونا بقیمة مالیة جملیة بلغت 43 بھذه اإلعانة   2016  سنة خالل  وقد انتفع

 

 

 

 

  بالدینار الجملیة المصاریف  نوع الخدمة

 757,333 1  استرجاع مصاریف

  000, 450  مصاریف اإلختبار الطبي

  13.064,699  الجرایات العمریة

 402, 9631  رأس المال بعنوان العجز

  655,930 23  المجموع
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وضعت معالیمھ الھیئة العلمیة  التي 2016-2015-2014 للفترة إطار التوجھات العامة للمخطط الثالثي للتكوین في

برنامجا یستجیب لألھداف المرسومة من قبل  2016 المنجز خالل سنةالتكوین ج برنام للتكوین بالصندوق ،یعتبر
نجاز دورات تھدف الى تطویر كفاءة الموارد البشریة للصندوق وتنمیة قدراتھا وإكتسابھا إ الصندوق في إطار

لسیاسة  تدعیماضوء تطبیق الھیكل التنظیمي الجدید  لرفع من جودة الخدمات المسداة على زمةالالمھنیة ال
  .المركزیة الخدمات المنتھجة من قبل الصندوق 

طریق صفقة عمومیة ما ال  وعن وعلى ھذا األساس شارك في الدورات التكوینیة الداخلیة والخارجیة للصندوق
مع إعتبار كل النفقات التي تتعلق بالتكوین د.أ 256تفوق بتكلفة جملیة یوم تكوین 1046   لبمجم عون 1369 یقل عن

  ....)إقامة- إستقبال- یف تنقلتكال(

إلى برمجة  یعود ذلك أساسا و%  53كان بمعدل 2016سنة  أما فیما یخص مؤشر إحترام مخطط التكوین المنجز
دورات تكوینیة باإلعتماد على الكفاءات الذاتیة للصندوق غیر متزامنة مع اإلنطالق الفعلي لالمركزیة الخدمات 

  .موضوع التكوین

  

I. التكوین الداخلي: 
 

 باالعتماد على كفاءات ذاتیة سوى حلقات تكوینیة داخلیة 2016خالل سنةوفي ھذا  اإلطار نظمت إدارة التكوین 

 عونا وإطارا ینتمون إلى مختلف الھیاكل المركزیة و 731 وقد انتفع بھذا التكوین خارجیة مختصة كفاءات أو
 .الجھویة

  : دوقذاتیة للصنباالعتماد على كفاءات التكوین الداخلي   - أ
أھمیة بالغة للتكوین الموجھ  2016 بعنوان المنجز سنةأولى الصندوق من خالل البرنامج السنوي للتكوین 

وتقریبھا للمنخرطین وتقلیص  وتحسین نوعیتھاإلطارات وأعوان المراكز الجھویة المكلفین بإسداء خدمات 
  .نجازھاإآجال 

المكونین الداخلیین في مجالت یة داخلیة باالعتماد على نظمت إدارة التكوین حلقات تكوین و على ھذا األساس
 .د.أ  78وبكلفة جملیة بلغت  محددة و في عالقة مباشرة مع أنشطة الصندوق و مجال تدخالتھ الیومیة

 

 

  

بدورات تكوینیة تتصل بمجاالت  عونا وإطارا ینتمون إلى مختلف الھیاكل المركزیة والجھویة 544وقد انتفع  
 :ةالعمل التالی
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  مدة التكوین  عدد المنتفعین  موضوع الدورة التكوینیة
  )یوم(

  Alfresco 7  1منظومة 

  10  74  تنسیق الحقوق

  2  33  إعادة صرف مستحقات

  2  28  تغییر رأس المال عند الوفاة

  6  37  اإلحالة على عدم المباشرة الخاصة

  2  30  التثبت في عدم سحب المساھمات

  12  84  "مكاتیب " منظومة 

  12  66  سویة فترات التعاون الفنيت

  2  34  األنظمة الممولة

  EX CREGT 36  2تصفیة جرایات التقاعد 

  2  34  37/57التقاعد النسبي 

  20  31  التمثیل القانوني

  11  50  تكوین المنتدبین الجدد

  84  544  المجموع

  
  
  

أیام تكوین لكل مشترك في ھذه  6ل یوم أي  بمعد544التكوین الجملیة  الدوراتأعاله ، أن مدة الجدول رز ویب
 . الدورات

  
 : خارجیة مختصةباالعتماد على كفاءات التكوین داخل الصندوق   - ب

 

في إطار التعاون المستمر بین الصندوق و الھیاكل العمومیة في میدان التكوین، نظم الصندوق دورات  تكوینیة 
وزارة المالیة، كما أبرم الصندوق اتفاقیة تكوین في  أمنتھا إطارات علیا من 2016في مجال قانون المالیة لسنة 

  .مجال الصفقات العمومیة مع المدرسة الوطنیة لإلدارة
كما تم تأمین حلقات تكوین في مجال التدخالت األولیة لحمایة المؤسسات من طرف الدیوان الوطني للحمایة 

  .المدنیة في مختلف جھات الجمھوریة
 .ألف دینار 30 بتكلفة جملیة تقدر بـعون  237 ھذه الدورات شارك فيقد و
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  عدد المنتفعین  موضوع الدورة التكوینیة
  مدة التكوین

  )یوم(

  2  56 )إطارات من وزارة المالیة( 2016قانون المالیة لسنة 

  20  33  )المدرسة الوطنیة لإلدارة(الصفقات العمومیة 

  التدخالت األولیة لحمایة المؤسسات 
  740  148  )مایة المدنیةالدیوان الوطني للح(

  762  237  المجموع

  
  

أیام  3یوم أي  بمعدل  762التكوین الجملیة في ھذه المجالت تقارب  الدوراتأعاله ، أن مدة الجدول  وضحوی
 . تكوین لكل منتفع

  
II.  التكوین خارج الصندوق عن طریق مكاتب تكوین خاصة: 

  
مرتبطة ببعض طارئة تلبیة حاجیات تكوینیة ل تمت برمجتھا تم تشریك عدد من إطارات الصندوق في ندوات وملتقیات

 30إطارا في  55و قد شارك .لم یتم إدراج مواضیعھا ضمن طلب العروض نظرا لخصوصیتھا والتيالمھام التقنیة 
  . ألف دینار 40ندوة و ملتقى بكلفة جملیة تقدر بـ 

  
  .یوم أي بمعدل  یوم واحد لكل مشترك  74زة ولقد بلغت جملة عدد أیام التكوین حسب مواضیع الدورات المنج

 
  
  

III.  2016التكوین المبرمج في إطار صفقة التكوین لسنة : 
 

في تنفیذ الدورات التكوینیة المقررة في إطار صفقة  2016شرعت إدارة التكوین بدایة من شھر جانفي 
 ك بعد اختیار المكاتب المناسبةالتكوین حول انجاز دورات تكوینیة باإلعتماد على مكاتب تكوین خاصة وذل

ھذه التجربة ناجحة من حیث أھمیة عدد المشاركین والضغط  حسب مقتضیات كراس شروط المشاركة و تعتبر
  .على التكلفة

  .ألف دینارا 53عونا و إطارا بكلفة تناھز  527دورة تكوینیة شارك فیھا  12وفي ھذا اإلطار تم تنفیذ 

  أیام  6یوم أي  بمعدل  90التكوین الجملیة في ھذه المجالت  تقارب  دوراتالأدناه، أن مدة الجدول ویبین
 .تكوین لكل منتفع 
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  عدد المنتفعین  موضوع الدورة التكوینیة
  مدة التكوین

  )یوم(

  2  4 المحاسبة التحلیلیة

  6  26  إعداد جداول القیادة

  16  56  تكوین المكونین

  12  90  القیادة و التأطیر و التسییر

  22  160  ل و التواصل الداخلي و الخارجياإلتصا

  2  8  التسجیل و التحیین العقاري

  2  8  ھندسة الموارد البشریة

  14  100  اإلستقبال

  3  6  التصرف في التكوین

  4  30 الرقابة -التفقدیة  –التدقیق 

  3  12  التنمیة البشریة

  4  27  طرق و أسالیب التصرف الحدیث

  90  527  المجموع

 
 

IV. متربصینتكوین ال: 
 

طالب و طالبة؛كما تم إسناد  87في إطار إنفتاح الصندوق على المحیط الجامعي، تم تأمین تربصات لفائدة 
  .منتفع 26تراخیص لمواصلة الدراسة في نطاق التكوین المستمر لفائدة 

  
V. المھمات بالخارج: 
 

إطارات من  6رتیبیة لفائدة على اتمام اإلجراءات القانونیة و الت 2016حرصت إدارة التكوین خالل سنة 
  .الصندوق تم تكلیفھم بمھمات رسمیة بالخارج  

 .لمنجزةاشطة نألاألف دینارا بعنوان  8تقریبا صرف  د  41.000وقد رصدت  للمھمات بالخارج میزانیة 
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  عدد المنتفعین  األنشطة
  مدة التكوین

  )یوم(

تطویر آلیات إستخالص " حضور أشغال المنتدى التقني حول 
" ألعباء اإلجتماعیة من أجل إستدامة أنظمة الضمان اإلجتماعي ا

 بالجزائر
1  4  

تعزیز الحوكمة المالیة و إدارة أنظمة التقاعد " دورة تكوینیة حول 
  14  1  بإیطالیا" في الدول العربیة 

حضور إجتماع اللجنة المشتركة التونسیة الفرنسیة للضمان 
  4  1  اإلجتماعي بفرنسا

الجمعیة العمومیة للجمعیة العربیة للضمان حضور إجتماع 
  6  1  اإلجتماعي بلبنان

" معاینة معدات كھربائیة موضوع صفقة عمومیة بمقر شركة 
  3  1  بإیطالیا" سوسریل 

حضور أعمال اللجنة المشتركة التونسیة الرومانیة للضمان 
  5  1  اإلجتماعي برومانیا

  36  6  المجموع

  
 
 
 
 

 : حسب عدد الممنتفعین و مدتھا وحجم نفقاتھا 2016زیع نوعیة التكوین المنجزة سنة ویحوصل الجدول التالي تو
 

عدد  نوعیة التكوین
  المنتفعین

مدة التكوین 
  )د.أ(نفقات   )یوم(

 108 846 781  التكوین الداخلي
التكوین الخارجي 

 40 74 55 )ندوات(
التكوین الخارجي 

 53 90 527 )صفقة(
 8 36 6 المھمات بالخارج
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  :نتفعین ونفقاتھم بالدورات التكوینیة المنجزة خالل الثالث سنوات األخیرةمتطور عدد الأسفلھ الجدول  وضحوی

  2016  2015  2014  نوعیة التكوین
  

  التكوین الداخلي
1146  330  781  

  التكوین الخارجي
من طرف مكاتب تكوین 

  خاصة
32  54  

  
55  

التكوین المبرمج عن طریق 
  صفقة
  

-  500  527  

  % 86  % 60  % 79  )1(نسبة التكوین
  

 نسبة اإلشتراك في الدورات التكوینیة مرة واحدة أو أكثر )1(
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 ودادیة أعوان الصندوق
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  نشاط الودادیة
 من كبرأ عدد تشریك على المدیرة الھیئة عملت حیث والشمولیة بالتنوع 2016سنة  خالل الودادیة نشاط تمیز   

  .ومیوالتھم یتماشى بما لھم المسداة الخدمات تنویع وعلى أبنائھم من أو المنخرطین

  :                   الودادیة بھا قامت التي األنشطة مختلف علیكم نعرض یلي، وفیما

               :  الى مدینة طبرقة الصندوق وإطارات أعوان أبناء لفائدة ترفیھیة لةرح -   1   

رحلة ثقافیة  ،الربیع عطلة ،بمناسبة والجوالت للمصائف المحلي المكتب  مع بالتنسیق الودادیة نظمت     
 ،شارك ةعشر والسادسة السابعة سن بین أعمارھم تتراوح الذین  الصندوق وإطارات أعوان ألبناءوسیاحیة 

   .د 2.300  الجملیة قیمتھا بمنحة تمتعوا منخرط  18 فیھا

  :ة جربةلمدین ترفیھیة رحلة -  2

        منخرطا 55 فیھا شارك وقد ،عطلة الربیع خاللجربة  ینةلمد ترفیھیة رحلة بتنظیم الودادیة قامت
  .د  21.645 بـ المنحة قیمة وحددت )فرد باحتساب افراد العائلة 128( 

  :رحلة ثقافیة وترفیھیة لمدینة باریس  -3

 وقد Paris, Bruxelles et Amsterdam: وثقافیة لكل من المدن ترفیھیة رحلة بتنظیم الودادیة قامت
 .د  19.800 بـ   المنحة قیمة وحددت منخرطا  36 فیھا شارك

  :االحتفال بعید االمھات  -4

لالحتفال بعید األمھات وقد شارك في ھذه   2016نظمت الودادیة رحلة ترفیھیة في موفى شھر ماي  
  .د 5.100بـ   المنحة قیمة وحددتمنخرطة  53الرحلة 

  :العمرة -5

  .    د  30.450نخرط بمنحة حددت بـ م 43شارك فیھا 

  :  معھد اللغات مولیار  -6

تمتع أبناء أعوان وإطارات الصندوق بمتابعة دروس أسبوعیة في ھذا المعھد وبلغت المنحة ما قیمتھ 
   .د  7.815

  : السیرك -7

 .د 899.000خصصت المنحة المحددة القتناء تذاكر السیرك بـ

  

  :معلوم كراء   -8

  .د  3.000 لكراء السنوي لمقر الودادیة بـ حدد معلوم ا
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                                                                                       :الصیفي الموسم  -9

 بلغت وقد السیاحیة المناطق مختلف في النزل في باإلقامة  منخرط 175 انتفع: بالنزل اإلقامة حجوزات -
  .د 55.000  النشاط ھذال الودایة دعم قیمة

و نزل نھرواس وشركة  AVAL  BOOKING TRAVEL, األسفار وكالتي مع التعامل تم وقد و ھذا
 من قبلھم من المقدمة التعریفات ىوذلك اعتمادا عل  الصیفیة الحجوزات كافة أمنا تيالال  سعید
                                                                      .العمل في وكفاءتھم جدیتھم على أخرى ناحیة ومن ناحیة

 المدیرة الھیئة عملت منخرطیھا لطلبات االستجابة على منھا سعیا :المفروشة بالشقق اإلقامة حجوزات -
 الحمامات من كل في والمتمثلة السیاحیة المناطق مختلف في متمركزة شقق تسویغ على للودادیة

   الحجوزات لھذه الودادیة دعم مقدار بلغ ،ولقد وقلیبیة مریم وشط ھدیةوالم والمنستیر والمعمورة
 .د 50.000

  :الموسم الشتوي   - 10

 عطلة الشتاء خالل ة اسبانیا لمدین ترفیھیة رحلة بتنظیم الودادیة قامت:لمدینة اسبانیا ترفیھیة رحلة -
  .د 15.500فردا وحددت المنحة بما قیمتھ  25شارك فیھا 

 عطلة الشتاء خالل  ة المغربلمدین ترفیھیة رحلة بتنظیم الودادیة قامت:لمدینة المغرب ترفیھیة رحلة -
  .د 21.500فردا وحددت المنحة بما قیمتھ  62شارك فیھا 

 :العلم بیوم االحتفال  -11

 مختلف لدى شراء وصوالت من الصندوق وإطارات أعوان أبناء من متفوق 993 الودادیة ھیئة مكنت 
 بالنسبة د 50 بـ      الواحد الوصل قیمة حددت العامة والمغازة مونوبري شركتي و یةالمكتب المؤسسات

البكالوریا  في للناجحین د 120و الثانوي التعلیم في للمتفوقین د 70و االبتدائي التعلیم في للناجحین
د  100و يأساس والتاسعة السادسة مناظرات في للناجحین د 70 و العالي لتعلیموالمناظرات الوطنیة ل

  .د  70.000  العلم یوم لمصاریف الجملیة الكلفة بلغت قدبالنسبة للناجحین في التعلیم العالي و

  .د 5.000بـحددت المنحة المخصصة   :مصاریف انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة - 12
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 الجمعیة الریاضیة
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" تحت إسم  2011أوت  22ر الداخلیة المؤرخ في تكونت الجمعیة الریاضیة للصندوق  بمقتضى قرار السید وزی
ویھدف إحداثھا إلى مزید تثمین النشاط ". النادي الریاضي للصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة 

الریاضي داخل الصندوق وذلك من خالل إحداث ھیكل خاص بھذا النشاط بعد أن كان واحدا من بین عدید 
سعیھا منذ واالجتماعیة األخرى التي تشرف علیھا الودادیة، وكذلك من خالل  األنشطة الثقافیة والترفیھیة

  .تأسیسھا إلى استقطاب أكثر عدد من األعوان واإلطارات لممارسة الریاضة بمختلف اختصاصاتھا 

عمل الریاضة والكما تعمل الجمعیة على ضمان تواجد الصندوق خالل أھم التظاھرات الوطنیة في مجال  
ین بقیة اإلدارات والمؤسسات المنخرطة في ھذا المجال والتي یشھد عددھا تزایدا من سنة إلى أخرى، وتمثیلھ ب

  .كأحسن ما یكون سواء على المستوى األخالقي وانضباط الریاضیین وكذلك على مستوى النتائج

ة الوطنیة اختصاصات تشارك في كل موسم ریاضي بصفة رسمیة في البطول) 05(وتشمل الجمعیة حالیا خمسة 
  :التي تشرف علیھا المنظمة الوطنیة للثقافة والریاضة والعمل

 

 
عدد الالعبین العدد الجملي لالعبین عدد الفرق االختصاص

 المجازین

) 06(كرة القدم     1
 العبین

سنة  40 دون فریق(فرق  2  

)سنة 40و فریق فوق   

 2+  العبا  30(
 مدربین

العبا) 30(  

ومدرب اتالعب) 10( فریق كرة السلة إناث    2
 اتالعب) 10(

 ومدرب

العبین) 06( فریق الكرة الحدیدیة     3 العبین) 06(   

العبین) 09( فریق تنس الطاولة     4 العبین) 09(   

العب) 01( فریق الشطرنج     5 العب) 01(   

 

  :2016نشاط النادي والنتائج المسجلة خالل سنة   - 1

دینار وھي نفس ) 40.000(على نفس الحجم والمقدر بأربعین ألف  2016ل سنة حافظت میزانیة النادي خال     
  .المیزانیة المرصودة خالل المواسم الفارطة

  

  

 :مبوبة كما یلي  د 0000 40ما قدره  2016وقد بلغت النفقات خالل سنة 

 اقتناء بدالت واحذیة ومعدات ریاضیة 

 عملاالنخراط بالمنظمة الوطنیة للثقافة والریاضة وال 
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 كراء المالعب الریاضیة والمقرات 

 المشاركة في دورات ریاضیة 

 اجور المدربین 

 تنظیم دورات ریاضیة 

 مصاریف المقابالت الرسمیة 

 منح تنقل بعض الالعبین 

 نفقات تسییر 

  

 :2016النتائج المحققة خالل الموسم الریاضي  - 2
 

  
 التتویجات االختصاص

سنة 40العبین تحت ) 06(كرة القدم  األولى الروح الریاضیة ـ  كأس   

سنة 40العبین فوق ) 06(كرة القدم  األولى ـ  كأس الروح الریاضیة   

 الكرة الحدیدیة

 

المرتبة األولى في الدورة الدولیةـ  كأس   

المرتبة األولى في دورة المنظمة الوطنیة للثقافة كأس -
 والریاضة والعمل

 ـ  كأس المرتبة الثالثة تنس الطاولة

 ـ  كأس المرتبة الثالثة الشطرنج


