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ــــجىػئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  تـ
 

، الى ظاهب جإمحن مهامها العاصًت اإلاخعللت بمخابعت الخضكُم، لخدؿِـ والخىعُت وجضعُم 2016الىوالت زالٌ ؾىت جمىىذ 

 الخيىًٍ والُلظت مً : 

  للؼىاعا اإلاعلىماجُت كؼاعُت مً زالٌ : اؾخجابتالدصجُع على بعض مغاهؼ 

للؼىاعا  اؾخجابتمغهؼ لبعض  امظاء اجفاكُاث مع الجمعُت اإلاهىُت الخىوؿُت للبىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت -

  ،اإلاعلىماجُت زاص باللؼاع البىيي

ت للؼىاعا اإلاعلىماجُت باللؼاع ؤلاظخماعي" مً زال اؾخجابتمخابعت جىفُظ مشغوع "جغهحز مغهؼ  - ٌ عظٍى

 لجىت اللُاصة للمشغوع بئشغاف وػاعة الشؤون الاظخماعُت،

 اؾخلباٌ وفض مً مصالح وػاعة الضفاع الىػني لخباصٌ الخبراث واإلاعغفت في املجاٌ.  -

 ع الىػىُت  العمىمي على الخؽ، مىظىمت الشغاء e-peopleاإلاىصت الالىتروهُت  على غغاع مخابعت ألاهظمت واإلاشاَع

TUNEPS  ،"ع ؤهتراهاث الاصاعة والخضكُم الفني في ،  مىظىمت الخصغف في اإلاغاؾالث الالىتروهُتومنها  مىصت "مشاَع

بعع مىاكع على الخؽ و  3اؾخسغاط البؼاكت عضص مىظىمت ؾالمت بعع اإلاىظىماث واإلاىاكع الىػىُت على غغاع 

ت"،شاعهت في اعضاص "املجلت اللاهىهُت باإلطافت الى اإلا ،الىاب الؿُاصًت ُّ  الغكم

  ت لالؾخجابت لؼىاعا اإلاعلىماجُتوعشاث عمل ل  4جىظُم واإلاشاعهت في لفابضة الفىُحن   Cyber Drill زخباع الجاهٍؼ

 : على الصعُض الضازلي والىػني وؤلاكلُمي، خُض جم

مشغلي الاجصالث ومؼوصي زضماث ألاهترهاث  اػاعاث فىُت مً شاعن فيهاووعشت عمل وػىُت جىظُم  -

 ، ؼ الىػىُت واللؼاعُت لإلعالمُت، وبعع الهُاول مً اللؼاعحن العام والخاصواإلاغاه

مع الاجداص الضولي لالجصالث واإلاغهؼ العغبي  بالخعاون  بمضًىت الحماماث، إكلُمُت ووعشت عملجىظُم  -

 ، جم حسجُل مً زاللها مشاعهت ؤهثر مً عشغ صوٌ عغبُت،ؤلاكلُمي لألمً الؿُبروي

ت لالؾخجابت لؼىاعا اإلاعلىماجُتفي وعشت عمل عبر الخؽ ل اإلاشاعهت عبر الخؽ  - للبلضان  زخباع الجاهٍؼ

 ،OIC اإلاىخمُت إلاىظمت اإلاؤجمغ ؤلاؾالمي

ت لالؾخجابت جىظُم عملُت بُظاء ل   - في خالت حسجُل هجماث ؾُبرهُت لفابضة ؤعىان زخباع الجاهٍؼ

 الىوالت.

  للىوالت ًجمع وافت ؤعىانها، اظخماعيهغاء ملغ 

 ت86بـ حسجُل وؿبت اهجاػ محزاهُت الخصغف  2015% ملاعهت بؿىت 18مسجلت جؼىعا بيؿبت   % مً اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

مً الخعهضاث اإلابرمجت   % 47. فُما بلغذ وؿب اهجاػ محزاهُت الخىمُت (جغظع باألؾاؽ الى جؼىع عضص ألاعىان)

ت.  %44و  مً الضفىعاث اإلابرمجت في اإلاحزاهُت الخلضًٍغ
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ف بالىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُ  تـــــــــــــالخعٍغ

 : الاػاس اللـاهىوي والترجُبي

ت  •  صىف ؤ.–الصـفت اللاهـىهُت: مؤؾؿت عمىمُت ل جىدس ي صبغت إصاٍع

 . 2004فُفغي  3اإلاؤعر في  2004لؿىت  5كـاهىن ؤلاخضار: كاهىن عضص  •

 .2004ماي  25اإلاؤعر في  2004لؿىت  1248عضص  الخىظُم ؤلاصاعي واإلاالي: جّم طبؼه بملخط ى ألامغ •

 .2006هىفمبر 20اإلاؤعر في  2006لؿىت  3068اإلاصاصكت على الىظام ألاؾاس ي الخاص بإعىان الىوالت : بملخط ى ألامغ عضص  •

ل 5اإلاؤعر في  2010لؿىت  635طبؽ الهُيل الخىظُمي للىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت: بملخط ى ألامغ عضص  •  .2010ؤفٍغ

 28اإلاؤعر في  2010لؿىت  3463ألامغ عضص :  بملخط ى شغوغ إؾىاص الخؼؽ الىظُفُت وشغوغ ؤلاعفاء منها بالىوالتطبؽ  •

 ،2010صٌؿمبر 

بظبؽ شغوغ وإظغاءاث اإلاصاصكت على زبراء الخضكُم في مجاٌ اإلاخعلم  2004ماي  25في  اإلاؤعر 2004-1249ألامغ عضص  •

 ،الؿالمت اإلاعلىماجُت

واإلاخعلم بظبؽ الىظم اإلاعلىماجُت وشبياث الهُاول الخاطعت إلى جضكُم  2004ماي  25اإلاؤعر في  2004 -1250 ؤمغ عضص •

إظباعي صوعي للؿالمت اإلاعلىماجُت واإلاعاًحر اإلاخعللت بؼبُعت الخضكُم وصوعٍخه وإظغاءاث مخابعت جؼبُم الخىصُاث الىاعصة في 

غ الخضكُم    ،جلٍغ

ش  2007لؿىت  19ولى جدذ عضصميشىع صاصع عً الىػاعة ألا  • ل  11بخاٍع الخاص بخضعُم إظغاءاث الؿالمت  2007ؤفٍغ

 اإلاعلىماجُت بالهُاول العمىمُت.

 

 : لىكالتاام ــــــــــمه

جخمشل اإلاهمت ألاؾاؾُت للىوالت في اإلاغاكبت العامت على الىظم اإلاعلىماجُت والشبياث الغاظعت بالىظغ إلى مسخلف الهُاول العمىمُت 

 : وطلً مً زالٌ

 الؿهغ على جىفُظ الخىظهاث الىػىُت والاؾتراجُجُت العامت لؿالمت الىظم اإلاعلىماجُت والشبياث، •

خعللت بالؿالمت اإلاعلىماجُت في اللؼاع العمىمي باؾخصىاء الخؼبُلاث الخاصت بالضفاع مخابعت جىفُظ الخؼؽ والبرامج اإلا •

 وألامً الىػني والخيؿُم بحن اإلاخضزلحن في هظا املجاٌ،

 طمان الُلظت الخىىىلىظُت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت، •

 لى وشغها،وطع ملاًِـ زاصت بالؿالمت اإلاعلىماجُت وإعضاص ؤصلت فىُت في الغغض والعمل ع •

اث والبرامج التي ًخم طبؼها  • غ خلٌى وػىُت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت وإبغاػها وطلً وفم ألاولٍى العمل على حصجُع جؼٍى

 مً كبل الىوالت،

ً والغؾيلت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت، •  اإلاؿاهمت في صعم الخيٍى

ت الخضكُم  •  الضوعي لؿالمت الىظم اإلاعلىماجُت والشبياث.الؿهغ على جىفُظ التراجِب اإلاخعللت بئظباٍع
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 :الهُكل الخىظُمي

ت بالول افُما ًلي بؿؼت على الهُ   عليها:ىوالت واإلاؿؤولحن ألاولحن الاصاٍع

 

 على وخضة مغاكبت الخصغف واصاعة الجىصة  باإلشغاف( ميلف 1)
 على إصاعة الخضكُم في الؿالمت اإلاعلىماجُت باإلشغاف( ميلف 2)
 إصاعة الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت وؤلاخاػتعلى  باإلشغاف تميلف( 3)
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 حماًت الفظاء العُبروي الىػني:

والىشف اإلابىغ  بالؾدشعاعجلىم مصالح الىوالت بصفت صوعٍت بخدؿحن وجؼىٍغ ؤصاء مىظىمت ؾاهغ اإلاخعللت 

 :2016ؾىت للهجماث ومداولث الازتراكاث الىبري التي تهّضص الفظاء الؿُبروي الىػني. وكض جم زالٌ 

  ت : وسخت معضلت إلاىظىمت "ؾاهغ" ٍغ جؼى لُخم جغهحزها لخلا لضي اإلاؤؾؿاث طاث البنى الخدخُت اإلاعلىماجُت الحٍُى

غ ؤصلت زاصت جخعلم مع مؤؾؿاث"، -"ؾاهغ  بترهحز واؾخغالٌ اإلاىظىمت،جؼٍى

  اجفاكُت جيؿُم وحعاون مع مؼوص الخضماث إمظاءTopNet  الظي ؾُمىً لخلا مً حغؼُت ظؼء هام مً الفظاء

ت  %50الؿُبروي بما ؤنها جمشل كغابت   ،ADSLمً مؿخعملي الخؼىغ اإلاخىاٍػ

 مؿباعجفعُل  صُاهت و (sondeجّم جغهحزه )بعع الشغواء،  لضي ؾابلا ا  

 ؤلاعالم الحُني ملحاولث الهجماث الؿُبرهُت عبر عؾابل الجىاٌ  إطافت زضمتSMS  ًوالشغوع في اؾخغاللها بضاًت م

 مً زالٌ إعؾالها ألفغاص اإلاصالح اإلاعىُت، 2016شهغ فُفغي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٌجىفُظ مشغوع جغهحز مغهؼ اؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت الخاص باللؼاع البىيي خُض جّم في مغخلت ؤولى اؾخلبا

م عمل مً الجمعُت اإلاهىُت للبىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت الخىوؿُت ف  اإلاخابعت عً كغب آللُاث العمل بمغهؼو  APBTٍغ

 .Tun Certالاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت 

  ت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُتجىظُم وعشت  .عمل على اإلاؿخىي الىػني لزخباع الجاهٍؼ

ع الىػىُتمخابعت ألاهظمت   :  واملشاَس
  اللُام بضعاؾت ؤولُت زاصت بؿالمت جصمُم اإلاىصت الالىتروهُتe-people ،بالخيؿُم مع مصالح عباؾت الحيىمت 

 في ؤشغاٌ جلُُم ؾيخحن مً اؾخغالٌ مىظىمت الشغاء العمىمي على الخؽ  شاعهتاإلاTUNEPS  واكتراح الخضابحر

 حعمُمها، بلواإلاؿخلؼماث ك

 " اللُام بالخضكُم الفني إلاىظىمت الشغاءاث على الخؽTUNEPS"، 

 ع ؤهتراهاث الاصاعة"لُام بالخضكُم الفني والضوعي للمىصت ال ، ومنها  مىظىمت الخصغف في اإلاغاؾالث "مشاَع

مصالح عباؾت الحيىمت ووػاعة جىىىلىظُاث الاجصاٌ كبل الشغوع في اؾخغاللها مً كبل «  GEC» الالىتروهُت 

 ،والاكخصاص الغكمي
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  ت"،اللاهىهُت اإلاشاعهت في اعضاص "املجلت ُّ  اعضاص الىصىص الترجُبُت اإلاخعللت بــ: مً زالٌ الغكم

 اإلاعلىماجُتخالت الؼىاعا  -

ت -  جصيُف اإلاؤؾؿاث طاث البنى الخدخُت الحٍُى

 آلُاث اإلاصاصكت على زبراء الخضكُم -

 في ؤعماٌ لجىت كُاصة مشغوع " جإهُل البيُت الخدخُت الخاصت بهُيل اإلافخاح العمىمي اإلاشاعهت  PKI 

   املحمىلت   ألاعكاملمدافظت على الخاصت بالخصغف ل ىظىمتلدؿلم اإلا الهُئت الىػىُت لالجصالثمؿاهضة solution 

de gestion des numéros portés  للمىصت اإلاعضة في الغغض. الخضكُم الفنيوطلً مً زالٌ اهجاػ 

  ًت اإلاترابؼتاجمام اإلاغخلت ألازحرة م  ،RNIA  جغهحز مىظىمت جغابؽ ومغاكبت الشبىت الىػىُت الاصاٍع

  اإلاشاعهت في ؤعماٌ لجان العمل التي جّم جيلُفها لضعاؾت اؾخعمالث ؤهترهاث ألاشُاءIoT  في جىوـ واعضاص وصُاغت

 هغاؽ الشغوغ الخاص باؾخغالٌ الترصصاث والتي حعّضه مع الىوالت الىػىُت للترصصاث.

 ُت اإلاضعؾت الغكم لخلا في مشغوعفي اعضاص مدخىي جيىٍني في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت كصض اصماظه ت شاعهاإلا

 .الظي حشغف علُه وػاعة التربُت

تمخابعت املؤظعاث راث البنى الخحخُت املعلىماجُت الح  CIIP1:   ُىٍّ

  جي في ججغبت اؾخغالٌ "لىخت كُاصة" زاصت بمخابعت اإلاؤؾؿاث طاث البنى الخدخُت اإلاعلىماجُت الشغوع الخضٍع

ت  ف مً الىوالت،   الحُىٍّ
ّ
م ُميل  ، والتي جم جصمُمها وجؼىٍغها مً كبل فٍغ

  عضص مً ميؿىبيها في ً ت العاملت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت مً زالٌ حشٍغ اإلاؿاهمت في جىمُت اللضعاث البشغٍّ

ً، 2016الضوعاث الخيىٍيُت التي هظمتها الىوالت بضاًت ؾىت   اػاع جىفُظ مشغوع جضعُم الخيٍى

  ت لالؾخجابت للؼىاعا مشاعهت ممشلحن عً هظه اإلاؤؾؿاث في وعشت عمل على اإلاؿخىي الىػني لزخباع الجاهٍؼ

 cyber drill nationalاإلاعلىماجُت 

  عها اإلاخعللت بالخضكُم في مجاٌ ؾالمت هظمهم  30مغاؾلت كغابت مؤؾؿت لؼلب مىافاة الىوالت بمضي جلضم مشاَع

ت طاث العالكت، اإلاعلىماجُت وجظهحرهم بالىصىص ُّ  الترجُب

 مؿاهضة مغهؼ الخىىىلىظُاث في التربُت CNTE  عً هخابج الامخداهاث واإلاىاظغاث الىػىُت  لإلعالنفي إػاع الاؾخعضاص

 عبر الىاب.

 :في ظالمت الىظم والشبكاث  مخابعت جىفُز الخذكُم

ش الخذكُم .1   : 6201الىاسدة على الىكالت خالل ظىت  جلاٍس

غ48زماهُت وؤعبعىن )  2016 ؾىت زالٌ الىوالت مصالح جلّلذ   : واآلحي مفصلت اإلاعلىماجُت الىظم ؾالمت في جضكُم ( جلٍغ

 ( غ بعىىان ؾىت 30زالزىن  ،2016( جلٍغ

 ( غ بعىىان ؾىت 18زماهُت عشغ  ،2015( جلٍغ

                                                 
1
 CIIP : Critical Infrastructure Information Protection 
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غ جم04هما وعص ؤعبعت )  الىوالت. ومالخظاث لخىصُاث جبعا جدُُنها ( جلاٍع

 :2016 دٌعمبر 31وطعُت مخابعت عملُت الخذكُم إلى غاًت 

 تقارير التدقيق نوعية الهيكل
تقارير التدقيق المنجز للمّرة 

 الثانية
تقارير التدقيق المنجز للمّرة 

 الثالثة أو أكثر

 22 32 69 (44مؤسسات مصرفية )

 63 76 324 ( 233مؤسسات )

  3 10 (91مزودي خدمات )

 3 11 30  (24وزارات )

 102 113 455 (404) المجموع
 

 
 قطاع النشاط

تقارير 
 التدقيق 

 بعنوان سنة

 تقارير التدقيق
  )للمّرة الثانية(

 تقارير التدقيق
)للمّرة الثالثة  

 أو أكثر(

ة 
سن

ل 
قب

3
1
9
1
 

3
1
9
1

 

3
1
9
9

 

3
1
9
3

 

2
0

1
3

 

 

2
0

1
4

 
 

3
1
9
2

 

3
1
9
3

 

 25 34 7 93 92 9 3 8 94 43 117 (73) المالية

 94 95 5 12 6 5 3 4 2 33 72 (48/ الصناعة )الطاقة 

 92 94 7 6 3 96 3 9 4 29 91 (81الخدمات )

 3 6  4 2 3 9 3  6 34 (18)االجتماعية / الصحة 

 3 7  2 2 1 3 3 2 6 32 (24الفالحة )

 5 3 9 4 1 2 1 3 3 99 34 (14المباني واألشغال العمومية )

 3 91 5 5 3 3 3 9  3 28 (95تكنولوجيات االتصال )

 2 4 2 9 9 3 2 3 92 96 42 (33التعليم / التربية / التكوين )

 4 3 3 2 4 1 1 9 3 91 24 (25النقل )

 3 3  9 9  9 3  2 5 (3التجارة )

 102 113 30 56 44 42 24 37 43 941 455  (404) المجموع

 

 الحصىل وتجذيذ شهادات المصادقة على الخبراء المذققين: -1

اظخمعذ اللجىت اإلايلفت بئبضاء الغؤي خٌى مؼالب الحصٌى على شهاصة اإلاصاصكت إلاماعؾت وشاغ زبحر مضكم في مجاٌ 

ت وسحب الشهاصاث  ُّ  ازبحر  43على  زاللها، وكض جمذ اإلاصاصكت 2016مىاؾباث ؾىت ( 06)في ؾخت الؿالمت اإلاعلىماج

 .  مياجب جضكُم 4و  شخص ػبُعي امضكل

ت اإلاصاصق عليهم مً ػغف الىوالت، مابخحن و بلغ عضص كض و  ُّ  ؾخىن و  زمؿتالخبراء اإلاضكلحن في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماج

  .شخص معىىي –( مىخب جضكُم 12) عشغ يإزنو  -شخص ػبُعي–( زبحرا هاشؼا 265)

ت اإلاصاصق عليهم مً ػغف وفي ما ًلي عغض لخؼىع عضص الخبراء اإلاضكلحن  ُّ في مىفى  الىوالتفي مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماج

 ول ؾىت:

 2016ظىت  2015ظىت  2014ظىت  2013ظىت  

 265 300 305 286 -شخص ػبُعي–عذد الخبراء املذكلين

 12 9 9 5 -شخص معىىي –عذد الخبراء املذكلين
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 جلذًم املعــاهذة:

 ظهىصها للمؿاهضة في مجاٌ الخلُُم الفني لجىاهب الؿالمت اإلاعلىماجُت، وطلً مً زالٌ: جلضًم تكّضمذ الىوال

 الخلُُم والخذكُم الفني لعالمت الىظم املعلىماجُت : .1

 خضكُم في مؼابلت ؾالمت اهظمت اإلاعلىماث إلاغهؼ الاعالمُت لىػاعة اإلاالُت إلاعُاع الISO 27002:2013  في إػاع ؾعي

بي جىوـ لإلهظمام ىُت الخاصت بميافدت التهغب الظٍغ  FATCA  (la conformité fiscale desلالجفاكُت ألامٍغ

comptes gérés à l’étranger ،) 

  الؿالمت اإلاعلىماجُت بىػاعة الخاعظُت وطلً ازغ ظلؿت  جضكُم خىٌ الجىاهب الخىظُمُت وخىهمت عملُتاهجاػ

غ الخاعظُت ت ظمعذ ول مً وػٍغ جىىىلىظُاث الاجصاٌ والاكخصاص الغكمي ووٍػ  . عمل وػاٍع

  على الخؽ. 3للمىظىمت الخاصت باؾخسغاط البؼاكت عضص الخلُُم الفني لجىاهب الؿالمت اإلاعلىماجُت  

  الخضكُم الفني في ؾالمت بعع مىاكع ًّ  ت،الىاب الؿُاص

  الخضكُم الفني لجىاهب الؿالمت اإلاعلىماجُت للمىكع الخاص بمشغوعM-DEV وػاعة  عىه الظي ؤعلىذ

 جىىىلىظُاث الاجصاٌ والاكخصاص الغكمي.

 الخضكُم في ؾالمت اإلاىظىمت الهاجفُت الخاصت بضًىان وػاعة جىىىلىظُاث الاجصاٌ والاكخصاص الغكمي 

ع الىػىُتجلذًم املعاهذة في  .2  :املشاَس

عجمذ مؿاهضة هُاول عمىمُت في اهجاػ   هم، هظهغ منها :مشاَع

  إعضاص وسخت مؤمىت مً هظام الدشغُلwindows10 ،ت وطلً  كبل الشغوع في حعمُم جغهحزها بالشبياث ؤلاصاٍع

بالخيؿُم مع ممشلي الشغهت ومصالح ؾلؼت ؤلاشغاف في إػاع الاجفاكُت بحن الحيىمت الخىوؿُت وشغهت 

 ماًىغوؾفذ،

  مشترهت لجساط إخضار لجىت عمل الغغفت اإلاهىُت الخاّصت بشغواث الخإمحن كصض مع ممشلحن عً  ظلؿت عملعلض

ت ل   على ؤن ًخم جفعُلها لخلا،عخماص املخاػغ الالماصًت في عملهم، الاظغاءاث الظغوٍع

  ٌتاإلاشاعهت في ألاشغا  بىػاعة الاشغاف لظخماع اللجىت الخىوؿُت للخدالُل اإلاالُت  الخدظحًر

  غ الؼفىلت لؿىت والتي  الظي ؤعضجه وػاعة اإلاغؤة وألاؾغة والؼفىلت 2015اإلاشاعهت في ألاشغاٌ اإلاخعللت بمخابعت جلٍغ

 اهخظمذ بالخيؿُم مع مصالح وػاعة الاشغاف،

  الشغوع في إعضاص مغظعُت الىفاءاثRéférentiel de compétences   في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت لخىظُم

ً وزاعػت الدشغُل في املجاٌ،  مجالث الخيٍى

 : املعاهذة في إلاعذاد ومخابعت جىفُز عملُت الخذكُم .3

ذ الىوالت 
ّ
خضكُم في ؾالمت الىظم ( مؤؾؿت عمىمُت في ؤلاعضاص لعملُاث ال26مؿاهضة ) 2016ؾىت زالٌ  جىل

 مىػعت واآلحي: اإلاعلىماجُت

 .ABCمً اللؼاع اإلاالي: بىً الاؾيان وبىً  (2) مؤؾؿخحن -

الخىمُت والاؾدشماع والخعاون الضولي، وػاعة الصىاعت، وػاعة الشؤون وػاعة ( مؤؾؿت ؾُاصًت: 1( وػاعاث و)3) -

 مجلـ هىاب الشعب.الشلافُت، 
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( مؤؾؿت عمىمُت منها: الضًىان الىػني للصىاعاث الخللُضًت، الىوالت الىػىُت للمصاصكت الالىتروهُت، اإلاغهؼ 18) -

الىػني للترظمت، صًىان كِـ الاعاض ي واإلاسح العلاعي، ووالت النهىض بالصىاعت والخجضًض، اإلاغهؼ الىػني 

 البُضاغىجي، اجصالث جىوـ.

 .CARTEوجإمُىاث  GATاصخحن: جإمُىاث ز( 2)مؤؾؿخحن  -

 :AMNT’16العالمي لخلُِغ الاجصاالث  ىخذياملعاهذة في  اوعلاد امل .4

 2016هىفمبر  03ؤهخىبغ الى  25مً  اوعلاص اإلاىخضي العالمي لخلُِـ الاجصالثجّمذ جلضًم اإلاؿاهضة في اػاع 

 وطلً مً زالٌ: بالحماماث،

م -  للخضكُم في ؾالمت البيُت الخدخُت اإلاعلىماجُت للمىخضي، عمل جيلُف فٍغ

ت ي للمشاعهت فمهىضؽ ؤٌو مً الىوالت جيلُف  -  في ؤعماٌ لجىت املحخىي.ولمؤجمغ لألاشغاٌ الخدظحًر

 للؼىاسئ املعلىماجُت: الاظخجابتخذماث مشكض 

ام 7ؾاعت/ 12"زضماجه  TunCERT مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُتً ًؤّم  ًّ ؾالمت واإلاخمشلت زاصت في مغاكبت  "ؤ

ُّ اسموالخىبُه خحن حسجُل الفظاء الؿُبروي الىػني  اإلاؿاهضة ؤلاعالم و جلضًم زضماث الخدؿِـ و ، باإلطافت إلى تػغ ؾُبره

 : 2016زالٌ ؾىت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت. خُض جىلى 

 :الخحشي وجلص ي الهجماث العُبرهُت .1

 : ً كبل مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُتمفُما ًلي عغض لألخضار الؿُبرهُت التي وكع الخفؼً إليها  

 معخىي الخؼىسة 2016ظىت   2015ظىت  هىعُت الهجمت

 20 55 إصابت بفحروؽ

 زؼحرة
 164 252 ازتراكاث مىاكع الىاب

 41 71 حعؼُل زضماث

 68 15 جصُض 

 143 219 مسح

ض مخؼفل الخؼىعة مخىؾؼت  2 18 بٍغ

 16 50 ؤزغي 

   454 680 املجمىع
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عغض الغؾم اإلاىالي جؼىع ألاخضار التي وكع الخفؼً اليها بحن ؾىتي   :2016و  2015َو

 

ت والثغشاث  عً إلاعالن .2 ُّ   :الحىادر العُبره

ت إلى  122ؤّمً مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت إعضاص واعؾاٌ   ض الالىترووي،  7600كغابت وشٍغ مىسغغ في زضمت البًر

 سغغة وفحروؽ مخفاوجت الخؼىعة مع ابغاػ هُفُت الحماًت منها معالجتها عىض ؤلاصابت:  446جظّمىذ ؤلاعالن والخىبُه عً 
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ذ مخؼفل مسح جصُذ   أخشي  بٍش

 2016و 2015جىصَع ألاحذار التي جّم الخفؼً إليها بين ظىتي 

 2015ظىت 

 2016ظىت  
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 العذد
 هىعُت الخؼش معخىي الخؼىسة

2016 2015 

 سغغاث زؼحرة ظضا 15 18

 سغغاث
 سغغاث زؼحرة 203 339

 سغغاث مخىّؾؼت 127 68

 day-0سغغاث زؼحرة  6 3

 فحروؾاث زؼحرة 9 15
 فحروؾاث

 فحروؾاث زؼحرة ظضا 0 3

 املجمىع 360 446

عغض الغؾم اإلاىالي جؼىع عضص ألاخضار اإلاعلً عنها خؿب هىعُتها بحن ؾىتي   :2016و  2015َو

 

م معالجت الحىادر  .3 تالحىادر التي جم معالجتها مً كبل فٍش ُّ  :العُبره

 معخىي الخؼىسة 2016 2015 2014 هىعُت الهجمت

 84 10 15 إصاباث زؼحرة بفحروؽ

 زؼحرة

 0 0 10 إصابت صفداث الىاب بفحروؽ زؼحر

 0 0 26 حغُحر  زؼحر صفداث الىاب

ض الىترووي خامل لفحروؽ زؼحر  0 0 85 بٍغ

 14 0 0 ازتراكاث زؼحرة مغجبؼت  بمىاكع جىاصل الاظخماعي 

 11 42 220 ازتراكاث زؼحرة إلاىاكع الىاب 

 14 5 125 حعؼُل زؼحر لخضماث

 25 9 21 جصُض زؼحر

 9 0 30 هجماث ؤزغي زؼحرة

 10 20 0 مسح مخىؾؼت الخؼىعة

 مخىؾؼت الخؼىعة

ض مخؼفل مخىؾؽ الخؼىعة  41 88 128 بٍغ

 3 0 0 إزتراكاث مخىؾؼت الخؼىعة إلاىاكع واب 

 3 0 0 ملفاث بعذ هجماث مخىظؼت الخؼىسة اظترجاع

 4 42 0 هجماث أخشي مخىظؼت الخؼىسة

   218 216 660 املجمىع
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day 

فحروؾاث زؼحرة  فحروؾاث زؼحرة

 ظضا

 2016و  2015ألاحذار املعلً عنها حعب هىعُتها بين ظىتي 

 2015ؾىت 

 2016ؾىت 
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 :2016-2015-2014و ًدىصل الغؾم البُاوي اإلاىالي جؼىع عضص الحىاصر الؿُبرهُت التي جّمذ معالجتها زالٌ الؿىىاث 

 

 معالجت الحىادر العُبرهُت في اػاس حعاخير كظائُت .4

في اػاع حؿازحر كظابُت طاث ؤغلبها اصر ؾُبروي ( خ102مابت وازىان ) 2016لجذ مصالح الىوالت زالٌ ؾىت اع

  صبغت اعهابُت.

 2016 2015 2014 2013 2012 العىت

 102 52 172 84 244 عضص الحىاصر التي جمذ معالجتها
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 مشاسكت وجىظُم جظاهشاث على الصعُذ الىػني: .5

ض ؼ زلافت الؿالمت اإلاعلىماجُـت لضي مسخلف فئاث املجخمع ، جّم زالٌ ؾىت  في إػاع العمل على مٍؼ وشغ وحعٍؼ

وبالخيؿُم  في وافت مىاػم الجمهىعٍتجدؿِؿُت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت جظاهغة  35اإلاشاعهت في جىظُم جإمحن و  2016

 : مع بعع اإلاؤؾؿاث الجامعُت

ع

 /س
ت املشاسكت املكان الـخـظاهـشة ُّ ـخ كُف  الـخـاٍس

1-  

 اإلايّىهحن لفابضة وجيىٍني جدؿِس ي ًىم جىظُم

 اإلاىظهت لإلعالمُت الىػني للمغهؼ الخابعحن

 بباظت للؼفل

 الىػني اإلاغهؼ

 اإلاىظهت لإلعالمُت

 بباظت للؼفل

 2016 ظاهفي 4 إللاء مداطغة

2-  

 اإلايّىهحن لفابضة وجيىٍني جدؿِس ي ًىم جىظُم

 اإلاىظهت لإلعالمُت الىػني للمغهؼ الخابعحن

 بلابـ للؼفل

 الىػني اإلاغهؼ

 اإلاىظهت لإلعالمُت

 بلابـ للؼفل

 2016 ظاهفي 11 إللاء مداطغة

3-  

 اإلايّىهحن لفابضة وجيىٍني جدؿِس ي ًىم جىظُم

 اإلاىظهت لإلعالمُت الىػني للمغهؼ الخابعحن

 بلفصت للؼفل

 الىػني اإلاغهؼ

 اإلاىظهت لإلعالمُت

 بلفصت للؼفل

 2016 ظاهفي 18 إللاء مداطغة

4-  

 اإلايّىهحن لفابضة وجيىٍني جدؿِس ي ًىم جىظُم

 اإلاىظهت لإلعالمُت الىػني للمغهؼ الخابعحن

 باإلايؿخحر للؼفل

 الىػني اإلاغهؼ

 اإلاىظهت لإلعالمُت

 باإلايؿخحر للؼفل

 2016 ظاهفي 25 إللاء مداطغة

5-  

 لخىىىلىظُا جىوـ في صالىن  اإلاشاعهت

 اإلاعلىماجُت

 الخىوس ي الاجداص

 والخجاعة للصىاعت

 والصىاعاث

 الخللُضًت

 جغهحز فظاء
 19و  17-18

 2016 فُفغي 

6-  

و  اإلايّىهحن لفابضة وجيىٍني جدؿِس ي ًىم جىظُم

 لإلعالمُت الىػني للمغهؼ الاولُاء الخابعحن

 بخىوـ للؼفل اإلاىظهت

 الىػني اإلاغهؼ

 اإلاىظهت لإلعالمُت

 بخىوـ للؼفل

 2016 فُفغي  21 إللاء مداطغة

7-  
 الضوعة الخامؿت لخظاهغةاإلاشاعهت  في 

  DROIDCON  Tunisia 
 جغهحز فظاء هٌؼ بالحماماث جىوـ

ماعؽ  6و  5

2016 

 جغهحز فظاء ESPRIT HACK DAYS ESPRIT   جظاهغة في اإلاشاعهت  -8
ماعؽ  13و  12

2016 

 معغض جىوـ للىخاب اإلاشاعهت في هضواث معغض جىوـ للىخاب  -9
جإمحن مضازلت  خىٌ 

 الاعهاب الؿُبروي
 2016ماعؽ  26

10-  

  الغكمُت الحماًت في جدؿِؿُت جظاهغة جىظُم

الؿالمت اإلاعلىماجُت »جدذ عىىان  واإلاعلىماجُت

 «اؾاؽ اإلاىاػىت الغكمُت

ل  03 إللاء مداطغة اإلااجلحن -صاع الشباب   2016افٍغ

ل  10 وعشاث عمل HACK4TN 2016 » ENSI »جظاهغة  اإلاشاعهت في  -11  2016افٍغ

12-  
اعة مُضاهُت  لفابضة ػلبت اإلاضعؾت الىػىُت ٍػ

 للمهىضؾحن بلابـ
ANSI ل  12 إللاء مداطغة  2016افٍغ
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ل  13 إللاء مداطغة Cybersecurity Day » ISET Jendouba »جظاهغة  اإلاشاعهت في  -13  2016افٍغ

14-  
اإلاشاعهت في هضوة جدؿِؿُت الشلافت الغكمُت 

 «الشلافت الغكمُت الحغة » جدذ عىىان 
 إللاء مداطغة ؾبِبت -صاع الشباب 

ل  16و  15 افٍغ

2016 

15-  
اعة صعاؾُت الى ملغ الىوالت لفابضة  جىظُم ٍػ

 وفض مً وػاعة الضفاع الىػني
ANSI ل  20 إللاء مداطغة  2016افٍغ

16-  

جىظُم ًىم جدؿِس ي في الؿالمت اإلاعلىماجُت 

ت الخاصت للخلىُاث  لفابضة اإلاضعؾت اإلاغهٍؼ

 بخىوـ

ANSI ل 26 إللاء مداطغة  2016 افٍغ

17-  

جىظُم خللاث جدؿِؿُت في الؿالمت 

اإلاعلىماجُت لفابضة ؤؾاجظة و ػلبت اإلاعهض العالي 

 بىابل  للضعاؾاث الخىىىلىظُت

ISET Nabeul 
إللاء مداطغة ووعشت 

 عمل
ل  27  2016افٍغ

18-  
جىظُم خللاث جدؿِؿُت في الؿالمت 

 اإلاعلىماجُت لفابضة اإلاخفلضًً

اإلاغهؼ الجهىي للتربُت 

 -اإلاؿخمغ و الخيىًٍ

 هابل

إللاء مداطغة  ووعشت 

 عمل
ل  28  2016افٍغ

19-  
لفابضة  »ملخلى اإلاهً  «جظاهغة  اإلاشاعهت في

 الؼلبت

École centrale 

polytechnique 

privée de Tunis 

إللاء مداطغة  وجغهحز 

 فظاء
ل  29  2016افٍغ

20-  
 Regional Cyber Drill »  جظاهغة جىظُم

Tunisia 2016 » 
 جغهحز فظاء جىوـ هٌؼ بالحماماث

ماي  27 -23

2016 

21-  
ؼاع لصوعة جيىٍيُت جدؿِؿُت زاصت بال

 البىيي

ملغ الجمعُت اإلاهىُت 

للبىىن واإلاؤؾؿاث 

اإلاالُت الخىوؿُت 

APBT 

صوعة جيىٍيُت جىظُم 

ؤمنها زبحر مً الاجداص 

 الضولي لالجصالث

 2016ماي  24

22-  
 اإلاىظمت مع بالخعاون   عكمُت جىظُم مىاظغة

  Risks [solutions]للفغاهىفىهُت الضولُت

اللؼب الخىىىلىجي 

 بمىىبت

جإػحر والخدىُم في 

 Hakathonاإلاؿابلت 

ماي  29 -26

2016 

23-  

وعشت العمل الشبه إكلُمُت  خىٌ اإلاشاعهت في 

عُت للىفاط إلى  مىطىع "الخدضًاث الدشَغ

 اإلاعلىماث وجضاولها في صٌو اإلاغغب العغبي"

  مضازلت  جلضًم ملغ مىظمت ألالىؿى

24-  

اإلاشاعهت في هضوة هظمها اإلاعهض الىػني 

 )  "KAS للضعاؾاث الاؾتراجُجُت ومىظمت "

Konrad-Adenauer-Stiftung) جدذ عىىان

 "ؤهترهاث ألاشُاء واإلاؿابل التي جىاظهها جىوـ

 هٌؼ بلمغث
جإمحن وعشت عمل خىٌ -

 الؿالمت اإلاعلىماجُت
 2016ظىان  01

25-  

خماًت الفظاء ملخلى جدذ عىىان "ؤًام 

الؿُبروي" والظي ًىضعط في اػاع اعضاص 

ؼ الحماًت والضفاع عً خاؾتراجُجُت ل عٍؼ

الفظاء الؿُبروي في الفظاء العلمي 

 .الفغهىفىوي

اإلاعهض الىػني للعلىم 

الخؼبُلُت 

 INSATوالخىىىلىظُا 

 الحظىع واإلاشاعهت
ظىٍلُت  28و 27

2016 

26-  

وعشت عمل خىٌ اإلاغخلت الشاهُت مً الضعاؾت 

 Smart  الاؾتراجُجُتالاؾتراجُجُت " الخؼت 

Gov  2020 "  الىظُفُت وػاعة هظمتها 

 وخضة - الفؿاص وميافدت والحىهمت العمىمُت

ىلضن جىلُب ڨهٌؼ 

 اإلاشخل
 2016ظىٍلُت  27 الحظىع واإلاشاعهت
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 ؤلالىتروهُت ؤلاصاعة

27-  

لخىوس ي للضعاؾاث وعشت عمل هظمها اإلاعهض ا

 les fondements» الاؾتراجُجُت خىٌ مىطىع 

de la croissance et le développement 

régional » 

ىلضن جىلُب ڨهٌؼ 

 مغثڨ
 2016ؾبخمبر  23 الحظىع واإلاشاعهت

28-  
     جظاهغة جىظُم

« Cyber Drill  National 2016 » 

اإلاغهؼ الىػني 

 لخىىىلىظُا الخعلُم

الخىظُم واإلاشاعهت 

 والحظىع 
 2016اهخىبغ  13

29-  
بي للُىم الؿاصؾت الضوعة في اإلاشاعهت  في الخضٍع

 اإلاعلىماجُت الؿالمت

 العالي اإلاعهض

 للضعاؾاث

 بالياف الخىىىلىظُت

 2016اهخىبغ  18 الحظىع واإلاشاعهت

30-  
اعة جىظُم مً ظمعُت "  لفابضة وفض صعاؾُت ٍػ

Women Leaders in Technology" 
 2016اهخىبغ  19 الخىظُم و الخلضًم الىوالت ملغ

31-  
اشغاٌ اإلالخلى الىػني الاٌو خىٌ  في اإلاشاعهت

 الحماًت الغكمُت للمعؼُاث والاشخاص 

 15ملغ صاع الشباب "

 اهخىبغ" بجزعث
 2016اهخىبغ  20 الحظىع واإلاشاعهت

32-  
 مجاٌ في للمهىُحن الؿىىي  اإلالخلى جىظُم

 الىظم اإلاعلىماجُت ؾالمت

هٌؼ كغػاط ػالؾى 

 بلمغث

الخىظُم واإلاشاعهت 

 والحظىع 

هىفمبر  16و  15

2016 

33-  
 هىاب بمجلـ عغض فظاء بترهحز اإلاشاعهت

 الشعب
 2016 هىفمبر 28 والحظىع  اإلاشاعهت الشعب هىاب مجلـ

34-  
 SIB TELECOM 2016»  جىظُم في اإلاشاعهت

 عغض فظاء وجغهحز«

مغهؼ اإلاعاعض 

 بالشغكُت

 واإلاشاعهت الخىظُم

 والحظىع 

 04الى  هىفمبر 29

 2016صٌؿمبر 

35-  
 الؿالمت في جدؿِس ي ًىم في اإلاشاعهت

  اإلاعلىماجُت

 العالي باإلاعهض

 للضعاؾاث

 بؼغىان الخىىىلىظُت

 2016 هىفمبر 30 والحظىع  اإلاشاعهت
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:2016 ؾىت زالٌ الىوالت ؤهجؼتها التي خظاهغاثالخىػَع الجغغافي لل ًلي ما وفي

 

 

 :الىكالت هظمتها التي الىػىُت الخظاهشاث بعع عً ملحت

ت لالظخجابت للؼـىاسئ املعلـىمـاجُت الذوسة الشابعت مً وسشت العمل إلاكلُمُت  . أ حىل جلُُم الجاهٍض

(Regional Cyber Drill) 
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 واإلاغهؼ العغبي ؤلاكلُمي لألمً الؿُبروي لالجصالثالضولي  الاجداصبالخعاون مع هظمذ الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت 

ت لالضوعة الغابعت مً وعشت العمل ؤلاكلُمُت  ؾخجابت الا إلاغاهؼ ( Cyber Drillللؼـىاعا اإلاعلىمـاجُت )ِ لالؾخجابتخلُُم الجاهٍؼ

خُض جّم زاللها اماث. بجٌز الغوؾلُىع بالحم 2016ماي  27إلى  23مً ؤًام  05امخضث على  للؼىاعا اإلاعلىماجُت باإلاىؼلت العغبُت

تواللُام بعملُاث بُظاء للخىاٌو كظاًا ألامً الؿُبراوي الحالُت، عمل ظلؿاث علض  لالؾخجابت للؼىاعا  خلُُم الجاهٍؼ

وكض جّم جسصُص ألاهثر شُىعا. الالىتروهُت الهجماث ؤهىاع طض  ؤشغف عليها فىُىن مً الاجداص الضولي لالجصالث اإلاعلىماجُت

ً، الُىمحن ألازح يُت لللُام إلظغاء صوعاث جًر  .ؤمنها زبراء مً الاجداص الضولي لالجصالثيٍى

ممشلحن عً الاجداص الضولي لالجصالث ومغاهؼ الاؾخجابت للؼىاعا  ؤظىبي 50منهم  مشاعن 110جّم حسجُل خظىع وكض 

الجؼابغ، صظُبىحي، مصغ، كؼغ، الؿىصان، اإلاملىت بعع الضٌو العغبُت ) )فغوؿا، ؤإلااهُا، ..( واإلاعلىماجُت لبعع الضٌو ألاوعوبُت 

 .(ًت، ؾىعٍا، عمان، فلؿؼحن ولُبُاالؿعىص

  

 

 
  

 

 

ت لالظخجابت للؼـىاسئ املعلـىمـاجُتعلى املعخىي الىػني لوسشت عمل   . ب  National Cyber» خلُُم الجاهٍض

Drill  2016» 

الاظخماعي للمغهؼ الىػني لغ اإلاب 2016 ؤهخىبغ 13الخمِـ ًىم لت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت هظمذ الىوا

ت بالخعاون مع اإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُاث في التربُت و  (CNTEللخىىىلىظُاث في التربُت ) وعشت عمل وػىُت لخلُُم الجاهٍؼ

مؼوصي زضماث ألاهترهاث و شغلي الاجصالث مهُيل مً  15شاعن فيها  (Cyber Drill Nationalللؼىاعا اإلاعلىماجُت ) لالؾخجابت

 والخاص. العام حنمً اللؼاعوبعع الهُاول  إلاغاهؼ الىػىُت واللؼاعُت لإلعالمُت،او 
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ً وجّم زاللها جإمحن  الحبِب الضبابي واجب الضولت اإلايلف بالكخصاص الغكمي،افخخذ الىعشت الؿُض  ت جماٍع جلُُم الجاهٍؼ

ىهاث مسخلفت جىؼى  مً زالٌ)هجىم افتراض ي(   الاؾخجابتي على ألاهىاع ألاهثر شُىعا مً الهجماث الالىتروهُت وهُفُت ؾِىاٍع

لت  .مىهجُت عملُت لها بؼٍغ

 املعلىماجُت  الىظم ظالمت مجال في للمهىُين العىىي  امللخلى مً العابعت الذوسة  . ث

اإلايلف بالكخصاص واجب الضولت الحبِب الضبابي للؿالمت اإلاعلىماجُت ، جدذ إشغاف الؿُض  هظمذ الىوالت الىػىُت 

جّم . خُض مً اإلالخلى الؿىىي للمهىُحن في مجاٌ ؾالمت الىظم اإلاعلىماجُت الؿابعت الضوعة 2016 هىفمبر 16و 15 يًىم، الغكمي

   ث مسخلفت.ل اخابعحن ملجالمً اللؼاعحن العمىمي والخاص و مشاعن   228حسجُل خظىع 

  

 

 

 :الاجخماعُتخذماث مىاكع الىاب وكىىاث الشبكاث    .6

، ًخّم www.honeynet.tnو https://enfant.ansi.tnو https://tuncert.ansi.tnو www.ansi.tn مً زالٌ مىاكع الىاب

 :صوعٍا اليشغ وؤلاعالم عً

ت على مؿخىي الضولي والىػني، - ُّ  آزغ اإلاؿخجضاث على مؿخىي الشغغاث والهجماث الؿُبره

ت  كابمت مدُىت - ُّ  .اإلاصاصق عليهم مً ػغف الىوالت -شخص ػبُعي وشخص معىىي –للمضكلحن في الؿالمت اإلاعلىماج

 ،2016و 2015و 2014بعع الاخصابُاث بعىىان  -

ت، - ُّ  الخظاهغاث التي جىجؼها الىوالت في مجاٌ الخدؿِـ والخىعُت بالؿالمت اإلاعلىماج
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 ػلباث العغوض والاؾدشاعاث التي جىجؼها الىوالت، -

 .اإلاىاظغاث الخاعظُت لالهخضاب -

اعة إلاىكع 145000كغابت  وكض جم حسجُل اعة إلاىكع 20000و كغابت  www.ansi.tn ٍػ  2300وؤهثر مً  tuncert.ansi.tn ٍػ

اعة إلاىكع  ،enfant.ansi.tn ٍػ

 "Facebook" هما ججضع الاشاعة ؤهه جم جدُحن الصفدت الغؾمُت للىوالت بمىكع الخىاصل الاظخماعي

(https://www.facebook.com/ansi.tn)   ًخم مً زاللها وشغ آزغ اإلاؿخجضاث في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت. وكض بلغ عضص

اصة ب مشترن 7000اإلاشترهحن بالصفدت   .2015ملاعهت بؿىت مشترن  3400ٍؼ

التي ًخم مً زاللها وشغ ملاػع فُضًى جدؿِؿُت في مجاٌ الؿالمت  Youtubeوفي ظاهب آزغ جم جدُحن كىاة الىوالت على 

 مشاهض. 11000لُبلغ عضصهم الجملي  2016مشاهض ظضًض زالٌ ؾىت  2700اإلاعلىماجُت، وكض اؾخلؼبذ اللىاة 

 

 الخحعِغ املىّجه للعمىم عبر وظائل الاعالم العمعُت واملشئُت: .7

ؼ الىعي والخدؿِـ  بإهمُت الؿالمت اإلاعلىماجُت مً زالٌ ؤلاعالم باإلاؿخجّضاث الهامت في في إػاع العمل على حعٍؼ

ف بؼغق الىكاًت مً املخاػغ اإلاعلىماجُت وبالحلىٌ اإلامىىت، واصلذ الىوالت جإمحن  ت والخعٍغ ُّ مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماج

 ها:وشغاث ؤؾبىعُت كاّعة وصوعٍت للؿالمت اإلاعلىماجُت وطلً في البرامج وؤلاطاعاث آلاحي طهغ 

مً  الظي ًلضمه الصحفي عغبي باػُني وطلً وّل ًىم إزىحن High Tech Mr: اإلاشاعهت في بغهامج إراعت الشباب -

الؿاعت الغابعت بعض الؼواٌ إلى الؿاعت الخامؿت والىصف مؿاء )وجيىن مضازلت الىوالت على الؿاعت الغابعت والىصف 

 .بعض الؼواٌ(

الظي جلّضمه الصحفُت خُاة اليىوي وّل  جلضًم وشغة الؿالمت اإلاعلىماجُت في بغهامج "بشابغ الصباح"  إراعت امليعخير: -

  ًىم ؤخض مً الؿاعت الؿاصؾت إلى الؿاعت الخاؾعت صباخا وجيىن مضازلت الىوالت على الؿاعت الشامىت والغبع صباخا.
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مت إطاعت الياف: جلضًم وشغة الؿالمت اإلاعلىماجُت وّل ًىم إزىح - ن في بغهامج "صباح الخحر" الظي جلّضمه الصحفُت هٍغ

صكُلت  45الىؿىعي مً الؿاعت الؿاصؾت إلى الؿاعت الخاؾعت صباخا وجيىن مضازلت الىوالت على الؿاعت الشامىت و

 صباخا.

ت في بغامج مسخلفت في وافت الاطاعاث. ُّ  وطلً باإلطافت الى جلضًم جضزالث عغط

 واملشاسكت في الخظاهشاث الذولُت:الخعاون الذولي والاكلُمي 

 :الخعاون الّذولي والاكلُمي -1

  بالشتران مع الـ الفغاهىفىويإعضاص صعاؾخحن خٌى اإلاؿخىي العملُاحي واللظاةي بالفظاءIFIC  لمىظمت لالخابعت

 ، للفغهيىفىهُتالضولُت 

 جسص مجاٌلخظمحن اكتراخاث  ىظمت الضولُت للفغهيىفىهُتباإلا الخىوؿُت الخيؿُم مع ممشل عبِـ الجمهىعٍت 

 ،ُتالفغاهىفىهاللمت ب"وعكت جىوـ" في  الؿالمت اإلاعلىماجُت

  صعم الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت هضاعم زاوي"éme sponsor2"  للؼىاعا  الاؾخجابتمغهؼ  اهسغاغكصض

 ، FIRSTؤلاًفىاعي باإلاىخضي العالمي 

  ت لالؾخجابت لؼىاعا اإلاعلىماجُت اإلاشاعهت عبر الخؽ في وعشت عمل هظمتها مىظمت اإلاؤجمغ ؤلاؾالمي لزخباع الجاهٍؼ

 «     OIC-CERT Cyber Drill 2016» للؼىاعا اإلاعلىماجُت:  الاؾخجابتإلاغاهؼ 

 كبىل الىفىد ألاجىبُت: -2

 لضعاؾت إمياهُاث الخعاون البُني في مجاٌ  الؿُبرهُتفىالهضي عفُع اإلاؿخىي بغباؾت ؾفحر ميلف باألعماٌ  وفض

 الؿالمت اإلاعلىماجُت،

  إلاشغوع  وجلضًمهموفض وىعي للخعغف على مهام الىوالتe-people ، 

  على الخجغبت الخىوؿُت  اػالعهموفض مً وػاعة الىظُفت العمىمُت بجمهىعٍت الىىغى الضًمىكغاػُت و طلً في إػاع

 و البُاهاث اإلافخىخت و إعؾاء حعاون في هظا اللؼاع، في مجاٌ الحىهمت

  وفض ؾعىصي عفُع اإلاؿخىي مً "شغهت العلم" اللابظت لالػالع على مهام الىوالت، وكض جّم على ازغها الاجفاق على

 .cyberdrillاعضاص بغهامج عمل بُني لخىظُم وعشاث عمل لزخباع الىجاعت للخصضي للهجماث الالىتروهُت 

 في الخظاهشاث الـذولـُـت: ـتاملـشـاسك -3

ذ 
ّ
في إػاع الحغص على الخعغف على آزغ اإلاؿخجّضاث وحسجُل خظىعها على الصعُضًً الضولي وؤلاكلُمي، جىل

 اإلاشاعهت في الخظاهغاث الضولُت الخالُت: جىظُم و  2016الىوالت ؾىت 

 املذة ممثل الىكالت البلذ مىطىع املأمىسٍت

اإلاشاعهت في اإلاؤجمغ الخلني الؿىىي للمىخضي العالمي إلاغاهؼ  .1

 .FIRST 2016للؼىاعا اإلاعلىماجُت  الاؾخجابت
 حشُىُا

01  ٌ  مهىضؽ ؤو

 جلني 01

ظاهفي  28إلى  24مً 

2016 

معهض جيىًٍ في الاجصالث  اإلاشاعهت في اإلالخلى الظي ًىظمه .2

 الخابع لألمم اإلاخدضة بالخعاون مع وػاعة الاجصالث الغاهُت
 غاها

01  ٌ  مهىضؽ ؤو

 

فُفغي  12إلى  10مً 

2016. 

ؼ ألامً و الضفاع  .3 اإلاشاعهت في  فعالُاث اإلاؤجمغ الضولي لخعٍؼ

 -بإبُضظان  الفغهىفىويفي الفظاء  الؿُبروي
 اإلاضًغ العام وىث صًفىاع

فُفغي  10إلى  08مً 

2016. 
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اعة شغهت مُىغوؾىفذ بىاشىؼً  .4 الىلًاث اإلاخدضة  -ٍػ

ىُت   طمً وفض مً وػاعة ؤلاشغاف –ألامٍغ
 اإلاضًغ العام الىلًاث اإلاخدضة

فُفغي  20إلى  16مً 

2016. 

 2016ماي  20و  19 مدلل 02 وىث صًفىاع ؤًام اإلاؤؾؿت الغكمُت باليىث صًفىاع   .5

في  اإلاعلىماجُتالؿالمت  اؾتراجُجُتوعشت عمل خىٌ  .6

لُت  البلضان ؤلافٍغ
ٌ  الؿىصان -الخغػىم   مهىضؽ ؤو

 2016ظىٍلُت  24مً 

 2016ظىٍلُت  26إلى 

 ICT Convergenceاإلاشاعهت  في صوعة جيىٍيُت بعىىان "  .7

Course " 

وىعٍا  -ؾُىٌ 

 الجىىبُت
 ٌ  مهىضؽ ؤو

 03ؤوث إلى  28مً  

 2016ؾبخمبر 

 جلني مصغ-شغم الشُش الؿُبروياإلاؤجمغ ؤلاكلُمي لألمً  .8
 2016هىفمبر  01مً 

 2016هىفمبر  04إلى 

اعة عمل إلى بعع اإلاؤؾؿاث الفىلىضًت  .9 اإلاشاعهت في  ٍػ

 اإلاخسصصت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت.
 مدلل فىلىضا-هلؿىيي

 30هىفمبر إلى  28مً  

 2016هىفمبر 

 الخكىًٍ الجامعي واملنهي املخخص: حصجُع ومعاهذة 

 غ زخم الضعوؽ ب  SupCom العلُا لالجصالث بخىوـ  ضعؾتاإلااإلاشاعهت في ؤشغاٌ في لجىت صعاؾت جلاٍع

  ع زخم صعاؾتهم( 24)إؾىاص ؾخت عشغ مع مشاعهت مؤػغيهم في  شهاصة جغبص للؼلبت الظًً ؤجمىا بىجاح مشاَع

 الضعوؽ بما ًىافم مخؼلباث الىوالت و الؼالب. مىاطُع زخم و كض ازخلفذ ظلؿاث مىاكشتها.

  مفصلت هما ًلي: جغبص مؼلب  37اإلاىافلت على  

  11  ػلبت هىضؾت 

  11  ػلبت ماظؿخحرmaster 

  15 ػلبت جلىُت 

ـــــــــاملىاسد البشٍش ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  تــــ

خ  .1  :31/12/6201جىصَع ألاعىان حعب الصىف في جاٍس

ً و 76، 2016عضص ألاعىان في مىفى ؾىت بلغ  يؿبت جإػحر بلغذ ب -بضون اعخباع اإلاضًغ العام -ملحلحن( عىن مباشغ )بحن كاعٍّ

بحن الجضٌو الخالي جىػَع ألاعىان  (،% 6335) 2015ملاعهت بؿىت  %5خُض سجلذ هظه اليؿبت اعجفاعا بيؿبت %  68 ٍو

 خؿب ألاؾالن والخؼؽ اإلاهىُت :
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خ                                                                                 )*(وطعُت ألاعىان بالىكالت الىػىُت للعالمت املعلىماجُت     2016دٌعمبر 31بخاٍس

عذد 

 الزكىس 

عذد 

 إلاهار

ت لألعىان  الىطعُت إلاداٍس

ً  اللاٍس

 العذد 

 العلك الخؼت املهىُت
 الجملت

 اللاٍسً امللحلين لذي الىكالت امللحلين خاسج الىكالت

العذد الجملي 

 آخش العىت

إنهاء إلالحاق 

 خالل العىت

امللحلين 

 خالل العىت

في نهاًت العىت 

 املاطُت

العذد الجملي 

 آخش العىت

إنهاء إلالحاق 

 خالل العىت

 امللحلين

 خالل العىت

في نهاًت العىت 

 املاطُت

العذد الجملي 

 آخش العىت

املغادسون 

 خالل العىت

الاهخذاباث 

 خالل العىت

في نهاًت 

العىت 

 املاطُت

 مهىذط سئِغ  3     3 0 1    1 3   3 7 أعىان  مترظمين     03 1 5

ث 
ا اس

ػ
إ

 

 مهىذط أول  14  4   18 1   1  0 2   2 20 أعىان متربصين  04عىن مترظم  و 14 6 15

 محلل أول  2     2 0     0 1   1 3 أعىان مترظمين   02  1 2

 محلل 11     11 0     0 0   0 11 عىن مترظم  11 3 8

 مخصشف أول  0 2 1  1 1     1 1  1 0 2 عىن  مترظم  1 1

 مخصشف سئِغ 1     1 0     0 0   0 1 عىن مترظم  01 0 1

 مخصشف 7     7 0     0 0   0 7 أعىان مترظمين   07 4 3

 1املجمىع  38 6 1 43 2 1 1 2 7   6 51 - 16 35

جلني  9 1    10 1     1 0     0 11 أعىان مترظمين و عىن متربص 09 3 8
 

 

ير 
عُ

ن ح
ىا
أع

 

 معاعذ جلني 0     0 0     0 0     0 0 - 0 0

 ملحم إداسة 2     2 0     0 1     1 3 أعىان مترظمين 02 3 0

 3عىن خذماث صىف  3     3 0     0 0     0 3 أعىان مترظمين 03 0 3
 )ظائم(

 2املجمىع  14 0 0 15 1 0 0 1 1 0 0 1 17 - 6 11

0 0 - 0 0     0 0     0 0     0 
 2عىن خذماث صىف

 )ظائم(

ز 
فُ

جى
ن 

ىا
أع

 

3 0 

 مترظم في خؼت عىن خذماث 01عىن 

 عىن خذماث  3     3 0     0 0     0 3
أعىان مترظمين في خؼت عىن  02 1صىف 

 حشاظت

2 3 

أعىان مترظمين في خؼت عىن حشاظت   02

أعىان مترظمين في خؼت عىن  03و 

إلغاء املىاولت باللؼاع  جىظُف  في إػاس

 العمىمي

 عىن حشاظت وجىظُف  5 0 0 5 0 0 0 0 0   0 5

 3املجمىع  8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - 3 5

 املجمىع العام 60 0 0 66 3 0 0 3 8 0 1 7 76 - 25 51



غ الؿىىي ليشاغ الىوالت لؿىت   2016الخلٍغ
 

 

23  

 

 

 
 

 حسجُل: 2016جم زالٌ ؾىت هظا وججضع ؤلاشاعة ؤهه 

 الخالُت:في الخؼؽ  2014الىوالت بعىىان ؾىت  اهخضاباث( ؤعىان في إػاع بغهامج 06) اهخضاب -1

 (04،  ( ؤعىان في زؼت مهىضؽ ؤٌو

 (01 عىن ) ،  في زؼت مخصغف ؤٌو

 (01.عىن في زؼت جلني ) 

ش  ( في زؼت01) جسلي عىن اإلاخمشلت في لت مغاصعة : خا -2 مع  . 2016ظىان  30مخصغف ؤٌو عً العمل بمدع إعاصجه بخاٍع

ش  اهخضابهؤلاشاعة وؤن اإلاعني باألمغ جم   . 2014الىوالت بعىىان ؾىت  اهخضاباثفي إػاع بغهامج  2016ظىان  13بخاٍع

ش  -3  . 2016ماعؽ  01إنهاء إلحاق عىن في زؼت مخصغف ؤٌو زاعط الىوالت )اإلاغهؼ الىػني لإلعالمُت( بخاٍع

 جغكُت عىن ملحم لضي الىوالت مً اإلاغهؼ الىػني لإلعالمُت مً زؼت مهىضؽ ؤٌو إلى زؼت مهىضؽ عبِـ. -4
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ت .2  :جىصَع ألاعىان حعب الىطعُت إلاداٍس

ش بلغذ وؿبت ألاعىان اإلاترؾمحن  ً واإلالحلحن مً   83,5 %: 2016 رصٌؿمب 31بالىوالت بخاٍع ظملت ؤعىان الىوالت )اللاٍع

 ومً ألاعىان اإلالحلحن لضي الىوالت  2016زالٌ ؾىت اإلاىخضبحن اإلاتربصحن  زاعط الىوالت(، وجخيىن اليؿبت اإلاخبلُت مً ألاعىان

بحن الجضٌو الخالي مفصلت ت ألعىان . ٍو ت الاصاٍع ُّ  :الىوالت خؿب زؼؼهمالىطع

 مالحظاث
عذد 

 الزكىس 
 عذد إلاهار

العذد حعب 

 الخؼت
ت الخؼت  الىطعُت إلاداٍس

 مهىضؽ عبِـ 3 1 2 -

 

 

 مترظمين

 

 

 

 

 

 

- 13 5 18  ٌ  مهىضؽ ؤو

- 1 1 2  ٌ  مدلل ؤو

 مدلل 9 2 7 -

 مخصغف عبِـ 1 - 1 -

 مىصغف ؤٌو  1 1 - -

 مخصغف 7 4 3 -

 (1) املجمىع 41 14 27 

 جلني 9 2 7 -

 ملحم إصاعة 2 2 - -

 (2املجمىع ) 11 4 7 

 ؾابم 3عىن زضماث صىف  1 - 1 -

 1عىن زضماث صىف  1 - 1 -

 (3املجمىع ) 2 - 2 

 ؤعىان خغاؾت وجىظُف 7 3 4 -

 (4املجمىع ) 7 3 4 

 (4(+)3(+)2(+)1مجمىع ) 61 21 40 

 2 2 4  ٌ  مهىضؽ ؤو

 جلني 1 - 1  متربصين 

 (5املجمىع ) 5 2 3 

 جلني 1 - 1 -

 الىكالت ملحلين لذي
 عبِـمهىضؽ  1 1 - -

 مخصغف ؤٌو  1 - 1 

 (6املجمىع ) 3 1 2 

 مهىضؽ عبِـ 3 - 3 -

 ملحلين خاسج الىكالت

- 2 - 2  ٌ  مهىضؽ ؤو

 1 - 1  ٌ  مدلل ؤو

- 
- 1 

1 

 
 ملحم إصاعة 

 (7املجمىع ) 7 1 6 

 املجمىع العـام 76 25 51 
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ت: ُّ  الدعمُت في الخؼؽ الىظُف

  حؿمُت في الخؼؽ الىظُفُت. 2016لم ًخم زالٌ ؾىت 

 :2016خالل ظىت  بُاهاث حىل معذالث أعماس ألاعىان بالىكالت .3

ت : 36,7: 2016عماع زالٌ ؾىت ألا بلغ معضٌ  بحن الجضٌو الخالي جىػَع ألاعىان خؿب الشغابذ العمٍغ  ؾىت. ٍو

ت 2016ألاعىان ظىت عذد  حت العمٍش  الشٍش

 ؾىت 30و  20بحن  09

 ؾىت 40و  31بحن 49

 ؾىت  60و  41بحن  18

 املجمىع 76

 :2016خالل ظىت  بالىكالتمخابعت الغُاباث  .4

  عذد ألاًام

 2015ظىت  2016ظىت  الغُاب  

  عؼل مغض عاصي 646 442

 عؼل مغض ػىٍل ألامض 360 360

 غُاب إزغ خاصر شغل 15 0

 غُاباث غحر شغعُت 5 2

 املجمىع 1026 804

 

3.24 % 4.5 % 
 عضص ؤًام الغُاباثوعبت الغُاب : 

 x 360عضص ألاعىان                    

غظع طلً ، 2015% ملاعهت بؿىت  1,26بيؿبت  جغاظعابظلً  لت% مسج 3,24 ،2016الغُاب زالٌ ؾىت  وؿبتبلغذ  ٍو

 .عؼل اإلاغض العاصي اهسفاض باألؾاؽ الى

ل الامض مىظ ؾىت إجىاصل هظا وججضع ؤلاشاعة إلى  بؿبب إصابخه بمغض عظىي  2012هخفاع عىن بعؼلت مغض ػٍى

 (.scléroses en plaquesمؼمً ومؿخفدل )

 : 2014بشهامج اهخذاباث الىكالت لعىت جىفُز  .5

 جم والظي 2014 ؾىت بعىىان علُه إلاصاصقا الاهخضاباث بغهامج بدىفُظ اإلاخعللت ؤلاظغاءاث إؾخىماٌ 2016 ؾىت زالٌ جم 

ش 2015 ؾبخمبر شهغ مىظ فيها الشغوع  : خُض الخاعظُت( اإلاىاظغاث فخذ )جاٍع

ش و  جم -  2014 ؾىت بعىىان اإلافخىخت الخاعظُت اإلاىاظغاث في للمشاعهت اإلالبىلحن اإلاترشححن صعىة 2016 ماعؽ 06 بخاٍع

 وطلً الازخُاعاث مخعضصة ؤؾئلت إلى اؾدىاصا اإلاىاع( )مغهب بخىوـ الؿُاؾُت والعلىم الحلىق  ولُت بملغ الىخابُت الازخباعاث إلظغاء

لخص الجضٌو اإلاىالي اإلاعؼُاث اإلاشاع إليها ؤعاله : للغغض.  CIFAT مىخب مع طبؼه جم لبرهامج ػبلا  ٍو
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العذد 

 الشجبي

الخؼت 

 املؼلىبت

الخؼؽ 

 للخىاظشاملفخىحت 

عذد امللفاث 

الىاسدة على 

 الىكالت

املترشحين امللبىلين 

 الاخخباس إلجشاء 

 الكخابي

املترشحين امللبىلين 

الزًً حظشوا إلجشاء 

 الكخابي الاخخباس 

 وعبت املشاسكت

 (%)الكخابي  الاخخباس 

1  ٌ  %67.8 314 464 615 04 مهىضؽ ؤو

2  ٌ  %70 14 20 55 01 مخصغف ؤو

 %65.7 44 67 486 01 جلني 3

 %67.5 372 551 1156 06 املجمىع

الىخابُت وعلُه جم جغجِب اإلاترشححن جفاطلُا وفم  الازخباعاثاللُام بعملُت إصالح  املحضزت للغغض جىلذ لجان ؤلامخدان -

( ؤطعاف 04وفي خضوص ؤعبعت ) -خؿب الترجِب اإلاشاع إلُه ؤعاله–اإلاظوىعة، زم صعىتهم  ألاعضاص اإلاؿىضة في مسخلف ؤلازخباعاث

 11و  10و  09و  07الىخابي( وطلً ؤًام  الازخباعباإلاابت في  60عضص الخؼؽ اإلاعغوطت للخىاظغ)مع مغاعاة العضص الاصوى اإلالضع بـ

 إلظغاء ؤلازخباعاث الشفاهُت.   2016ماي 

الشفاهُت ملخخلف اإلاىاظغاث  الازخباعاثالظًً جمذ صعىتهم إلظغاء  -ؤلامخدان جغجِب اإلاترشححن  إزغ طلً، لجان  جىلذ -

الىخابُت والشفاهُت وػبلا للظىاعب اإلاظبىػت مً  الازخباعاثجفاطلُا وفلا لألعضاص اإلاخدّصل عليها في  -الخاعظُت اإلافخىخت 

-هظا وكض جمّذ صعىة الؿُض معؼ بً خمُضة  خىمُلُت للىاجححن.ػغف لجىت اإلاىاظغة مع طبؽ كابماث الىاجححن واللىابم ال

)جبعا لالؾدشاعة كامذ بها الىوالت لخعُحن زبحر مسخص في املحاصزاث  Easy Talkممشل عً مىخب  -صهخىع في علم الىفـ ؤلاظخماعي

صعىة ألاؾخاطة ؾلمى زالض ؾالمت في ألاعماٌ اإلاىوىلت لها. هما جمذ  الامخدانالىفؿُت الخلىُت( إلاعاطضة ؤعظاء مسخلف لجان 

. مع  لهخضاب بالزخباعاثباليؿبت للمىاظغة الخاعظُت  الامخداناملحامُت للمشاعهت في ؤعماٌ لجىت  عىن في زؼت مخصغف ؤٌو

( زؼت جلني ، فلض كغعث 01( في زؼت مخصغف ؤٌو و عىن )01عىن ) باهخضابؤهه باليؿبت للمىاظغاث الخاعظُت الخاصت و ؤلاشاعة 

 كابمت جىمُلُت للىاجححن هظغا لظعف مؿخىي اإلاترشححن الغحر ملبىلحن، اكتراحاإلاعىُت عضم  الامخدانلجىت 

)كابماث الىاجححن واللىابم الخىمُلُت للىاجححن( على لجىت اإلاىاظغة  الامخدانجم عغض ألاعماٌ النهابُت ملخخلف لجان  -

  2016ماي  20التي جىلذ اإلاصاصكت عليها بملخط ى مداطغ ظلؿاتها اإلاؤعزت في 

ذ بلابمت الىاجححن باإلاىكع الغؾمي  - جم ؤلاعالن عً الىخابج النهابُت الخاصت بمسخلف اإلاىاظغاث الخاعظُت والخصٍغ

ش   www.ansi.tnللىوالت   13بمغاهؼ عملهم والظًً باشغوا فعلُا بضاًت  لاللخداقالىاجححن  اؾخضعاءوكض جم  2016ماي  26بخاٍع

  2016ظىان 

لخص الجضٌو اإلاىالي اإلاعؼُاث اإلاشاع إليها ؤعاله :  ٍو

العذد 

 الشجبي
 الخؼت املؼلىبت

الخؼؽ 

املفخىحت 

 للخىاظش

عذد املترشحين الزًً 

الكخابي  الاخخباس  اجخاصوا

والزًً جمذ دعىتهم إلجشاء 

 الشفاهي الاخخباس 

عذد املترشحين 

الزًً حظشوا إلجشاء 

 الشفاهي الاخخباس 

كائمت 

 الىاجحين 

اللائمت 

الخكمُلُت 

 للىاجحين 

1  ٌ  02 04 18 18 04 مهىضؽ ؤو

3  ٌ  ءش يل  01 03 03 01 مخصغف ؤو

 ءش يل  01 03 04 01 جلني 5

 

http://www.ansi.tn/
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 :2016بشهامج اهخذاباث الىكالت لعىت جىفُز  .6

ق صاإلاظّمً بمحزاهُت الىوالت اإلاصا 2016الىوالت بعىىان ؾىت  اهخضاباثإظغاءاث اإلاصاصكت على بغهامج  اؾخىماٌفي إػاع 

ش  115)اإلالغع عضص  2016بعىىان ؾىت  (، جمذ مغاؾلت ؾلؼت ؤلاشغاف في الغغض وطلً بملخط ى اإلاغاؾلت 2015صٌؿمبر  10بخاٍع

ش  349عضص وكض جمذ اإلاصاصكت على البرهامج اإلاظوىع بملخط ى اإلاغاؾلت الىاعصة على الىوالت جدذ عضص  2016ماعؽ  09بخاٍع

ش  2016/20/187ص/ ل  13بخاٍع خيىن بغهامج  2016ؤفٍغ  مً الخؼؽ الخالُت : 2016الىوالت بعىىان ؾىت  هخضاباثا. ٍو

 :الخاسجُتالاهخذاباث  7-1

 عذد الخؼؽ املفخىحت الخؼت املؼلىبت العذد الشجبي

1  ٌ  05 مهىضؽ ؤو

2  ٌ  04 مدلل ؤو

3  ٌ  02 مخصغف ؤو

 04 مدلل 4

 15 املجمىع

ش  2016/20/198هظا وكض جىلذ الىوالت وػبلا لخىصُاث ؾلؼت ؤلاشغاف اإلاظمىت بئخالتها عضص ص/ ل  14بخاٍع ، 2016ؤفٍغ

بيل مً مىكعها الغؾمي وبصفدت "الفاٌـ بىن" الخابعت لها و بالصحُفت الُىمُت  2016لؿىت  إهخضاباتهاؤلاعالن عً بغهامج 

ش   . 2016ماي  14"الشغوق " بخاٍع

اإلاغزص فيها  بالهخضاباثلللُام  الخاعظُت اإلاىاظغاث بدىظُم اإلاخعللت باإلظغاءاث اللُام في الشغوع لخلت مغخلت في جمو

ش 079/2016 عضص جدذ الىوالت عام مضًغ عً الصاصع اإلالغع  ىط وبملخ وطلً 2016بعىىان ؾىت   2016 ظىٍلُت 20 بخاٍع

 علضث خُض ،اإلاظوىعة اإلاىاظغاث إظغاءاث ؾحر وخؿً جىظُم على باإلشغاف اإلايلفت اإلاىاظغة لجىت ؤعظاء خعُحنب واإلاخعلم

ش ؤولى عمل ظلؿت لجىتال هظه م عً ؤلاهخضاب صُغت اعخماص على الاجفاق زاللها جم والتي 2016 ظىٍلُت 26 بخاٍع  ػٍغ

 اإلافخىخت الخؼؽ خؿب إمخدان لجان إخضار مع شفاهُت وازخباعاث الازخُاعاث( مخعضصة ألاؾئلت )جلىُت هخابُت ازخباعاث

 اإلاىاظغاث مغاخل مسخلف إظغاء على لإلشغاف للىوالت العام اإلاضًغ عً جصضع ملغعاث بملخط ى ؤعظائها حعُحن ًخم للخىاظغ

 عليها. للمصاصكت اإلاىاظغة لجىت على اإلاظوىعة اللجان ؤعماٌ مسخلف عغض ًخم ؤن على النهابُت( )هخابي+شفاهي+الىخابج

 : طهغه جلضم إلاا وجبعا

 ول بفخذ زاصت وملغعاث مىاظغة ول جىظُم هُفُت بظبؽ جخعلم ملغعاث إصضاع 2016 ظىٍلُت شهغ مىظ جم  -

 مىاظغة،

 وعلى وألاؾبىعُت الُىمُت الصحف ببعع ؤعاله اإلاظوىعة عظُتاالخ للمىاظغاث الترشحاث باب فخذ عً ؤلاعالن جم  -

 اإلافخىخت اإلاىاظغاث بازخصاصاث اإلاعىُت الجامعُت اإلاؤؾؿاث ببعص ؤلاعالن هص حعلُم إلى باإلطافت الىوالت واب مىكع

ش ،2016 ؤوث 02 الشالزاء ًىم مً بضاًت وطلً ش ، 2016 ؾبخمبر 15 الخمِـ غاًت إلى ،الترشحاث باب فخذ جاٍع  باب غلم جاٍع

ش مً ؤًام 10 ؤكصاه ؤظل بعض الىوالت على ًغص جغشح ملف ؤي اعخماص ًخّم  ل ؤن على الترشحاث  ًىم ؤي الترشحاث غلم جاٍع

  .2016 ؾبخمبر 26 الازىحن

 : الخالُت اإلاعؼُاث وفم وطلً اإلافخىخت اإلاىاظغاث مسخلف في للمشاعهت ملفا 2024 الىوالت على وعص -

-  
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 الخؼت املؼلىبت العذد الشجبي
عذد الخؼؽ املفخىحت 

 للخىاظش
عذد امللفاث الىاسدة على 

 الىكالت

1  ٌ  544 05 مهىضؽ ؤو

2  ٌ  493 04 مدلل ؤو

3  ٌ  161 02 مخصغف ؤو

 826 04 مدلل 4

 2024 06 املجمىع

 زمؿت لهخضاب الخاعظُت ةباإلاىاظغ  زاصت ألاولى امخدان انلج (03) زالر إخضار 2016 هىفمبر شهغ زالٌ جم -

ٌ  هىضؽم زؼت في ؤعىان (05) ٌ  مدلل زؼت في ؤعىان (04) ؤعبعت لهخضاب الخاعظُت اثباإلاىاظغ  زاصت والشاهُت ؤو  ؤو

ٌ  مخصغف زؼت في (02) وعىهحن  (04) ؤعبعت لهخضاب الخاعظُت ةباإلاىاظغ  لهخضاب الخاعظُت باإلاىاظغة زاصت والشالشت ؤو

 الىوالت. عام مضًغ عً صاصعة ملغعاث بملخط ى وطلً مدلل زؼت في ؤعىان

 فغػ  بعملُت اللُام ،لها اإلاىوىلت الخؼؽ خؿب وول ،ؤعاله إليها اإلاشاع الامخدان لجان شغعذ لظلً جبعاو  -

 اإلاترشححن اثكابم طبؽ الغغض في ظلؿاث مداطغ بملخط ى خمً ؤن على الغغض في الىوالت على وعصث التي اإلالفاث

  عليها. للمصاصكت اإلاىاظغة لجىت على لخلا عغطها زم اإلاظوىعة اإلاىاظغاث مسخلف في للمشاعهت اإلالبىلحن

 :الذاخلُتالاهخذاباث  7-2

 الخؼت اإلاؼلىبت العضص الغجبي
لت ؤلاهخضاب  ػٍغ

 الدؿمُت اإلاباشغة مىاظغة صازلُت

1  ٌ  01 02 مدلل ؤو

2  ٌ  01 02 مخصغف ؤو

 01 02 مدلل 3

ـــاملجم ـ ــ ــ ـ ــ ـ  03 06 ىعــ

ش 121/2016 عضص جدذ الىوالت عام مضًغ عً الصاصع اإلالغع  ىط وبملخ جم -  لجىت إخضار 2016 صٌؿمبر 02 بخاٍع

 بعىىان صىافألا  في للتركُت الضازلُت اإلاىاظغاث مسخلف إظغاءاث ؾحر وخؿً جىظُم على باإلشغاف اإلايلفت اإلاىاظغة

ٌ  واإلابِىت 2016 ؾىت ش ؤولى عمل ظلؿت لجىتال هظه علضثو  هظا ؤعاله. بالجضو  زاللها جم 2016 صٌؿمبر 14 بخاٍع

 اعخماصها ؾِخم التي اإلالاًِـ وجدضًض اإلاظوىعة اإلاىاظغاث ليافت اإلالفاث خؿب الخىاظغ مبضؤ اعخماص على الاجفاق

  .اإلاىاظغاث مسخلف في للمشاعهت اإلالبىلحن اإلاترشححن ملفاث خلُُمل

ش 128/2016 عضص جدذ الىوالت عام مضًغ عً الصاصع اإلالغع  بملخط ى جم -  هُفُت طبؽ 2016 صٌؿمبر 21 بخاٍع

 ،2016 ؾىت بعىىان ألاصىاف في للتركُت ضازلُتال اثىاظغ اإلا جىظُم

ش اإلاىاظغاث هظه فخذ على ؤلاعالن جّم  - ش الترشحاث باب وغلم 2016 صٌؿمبر 26 بخاٍع  وطلً 2017 فُفغي  15 بخاٍع

ش 129/2016 عضص جدذ الىوالت عام مضًغ عً الصاصع اإلالغع  بملخط ى  لخلا خمً ؤن على 2016 صٌؿمبر 21 بخاٍع

    .الاهخضاباث هظه بدىفُظ اإلاخعللت ؤلاظغاءاث اؾخىماٌ
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 :6201مخابعت جكىًٍ ألاعىان خالل ظىت  .7

 مً % 69 بـ جلضع إهجاػ وؿبت بظلً مدللت صًىاع 900, 58.598 كُمخه ما 2016 ؾىت زالٌ الخيىًٍ مصاٍعف بلغذ 

ت اإلاحزاهُت طمً للخيىًٍ اإلاغصىصة الاعخماصاث يُت صوعة 12 إهجاػ جم خُض .2016 ؾىت بعىىان للىوالت الخلضًٍغ  04 منها جيٍى

  الاصاعي. املجاٌ في اثصوع  08و الخلني املجاٌ في صوعاث

 الؿلً الى ًيخمىن  ؤعىان جسص مشاعهت 16 منها الىوالت إلاىظفي عهتمشا 24 جىفحر مً الضوعاث هظه مىىذ وكض

بحن الاصاعي. الؿلً إلى ًيخمىن  ؤعىان جسص اثمشاعو 08 و الخلني ٌ  ٍو  بها الاهخفاع جم التي الخيىًٍ صوعاث جىػَع اإلاىالي الجضو

 : اليها ًيخمىن  التي ألاؾالن خؿب الىوالت ؤعىان بحن

 الؿلً

 2016 ظىت 2015ظىت  2014ظىت 

العضص 
 الجملي

عضص 
 اليؿبت اإلاىخفعحن

العضص 
 الجملي

عضص 
 اليؿبت اإلاىخفعحن

العضص 
 الجملي

عضص 
 اليؿبت اإلاىخفعحن

عضص 
 اإلاشاعواث

 17 %37.77  17 45 %57.5  21 47 %51  23 45 إلاػاساث

 3 %18.75  3 16 %62.5  10 16 %50  8 16 الدعُير

 4 %50 4 8 %12.5 1 8 %10 1 10 الخىفُز 

 24 %34.78 24 69 %45 32 71 %45 32 71 املجمىع

 

 جىفغ لعضم ؤؾاؾا 2016 ؾىت بعىىان اإلابرمجت الخيىًٍ عملُاث وامل إهجاػ مً الىوالت جمىً عضم جفؿحر ًمىً و

 (FORMATION EN COMMUNICATION) الخىاصل بعملُاث اإلاخعللت منها وزاصت بالؿىق  اإلاؼلىبت الضوعاث لبعع عغوض

ـ جىاهؼ مخىكعت بلُمت ـ ـ  جىً لم والتي الغغض في باؾدشاعجحن اللُام بالىوالت اإلاعىُت اإلاصالح جىلذ خُض صًىاع، ؤلف 18 الـ

  ،الىوالت ؤعىان ظملت مً % 34.78 الاهخفاع وؿبت سجلذو  هظا مشمغة.

 6201لعىت  الخصشف والخىمُت تيميزاهُاهجاصاث 

ت للىوالت بملخط ى ملغع الؿُض وػٍغ جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجصاٌ عضص جمذ  115 اإلاصاصكت على اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

  ، وطلً على الىدى الخالي:2015 صٌؿمبر 10ؤعر في اإلا

ت للخصغف:  -  ؤص 3128اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

ت للخىمُت:   -  ؤص 646اإلاحزاهُت الخلضًٍغ
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 الخصشفاهجاصاث ميزاهُت  -1

 اإلاحزاهُت مً %86 وؿبت ٌعاصٌ ما ؤي اع،صًى 634 688 2 كُمخه ما 2016 ؾىت بعىىان الخصغف محزاهُت اهجاػاث بلغذ

ت غظع .2015 ؿىتب ملاعهت %18 بيؿبت اجؼىع  ومسجلت ،الخلضًٍغ  :الخالُت الىفلاث جؼىع  الى باألؾاؽ الخؼىع  هظا ٍو

 ،2016 صٌؿمبر 01 مً بضاًت ظضًض اظخماعي ملغ لدؿىَغ جبعا %59 بيؿبت الىغاء هفلاث -

 اإلاؤؾؿت" مجلـ ؤعظاء خظىع  "ميافأث  لخالص جبعا وطلً %175 بيؿبت زبراء وؤحعاب مغجباث هفلاث -

 ؤص. 21 بلُمت

 لؿىت الاهخضاباث بغهامج بعىىان اإلاىخضبحن ألاعىان الخداق ازغ على وطلً %14 بيؿبت ألاعىان ؤعباء هفلاث -

 .2016 ظىان 15 مً بضاًت 2015

 اإلاسجلت: الفىاعق  ألبغػ  وجفؿحر  2015 بؿىت وملاعهتها 2016 ؾىت ٌزال اإلاىجؼة الخصغف لىفلاث عغض ًلي ما وفي

 
 

 

 الىخضة: الضًىاع

 
 البُاهاث

 2015مىجض 

  

  2016مبرمج 

(1) 

  2016مىجض 

(2) 

 وعبت الاهجاص

(1(/)2) 

 وعبت الخؼىس  

2015  /2016 

 %157 %172 687 68 000 60 746 26 الاًشاداث

يُت مضازُل طاجُت  )مؿاهمت اإلاشاعهحن في الضوعاث الخيٍى

)ً  التي جىظمها الىوالت في اػاع مشغوع جضعُم الخيٍى
26 746 40 000 68 687 172%   

   -  0 000 20   )بُع ؾُاعحي مصلحت( مضازُل اؾخصىابُت

           هفلاث الخصشف

اث 60  I 91 148 90 000 86 966 97% -5%.مشتًر

   %40 192 1 000 3 698 آلث وؤصواث صغحرة

   %91 118 9 000 10 788 5 مؿخلؼماث مىخبُت

   %100 971 10 000 11 989 10 وكىص 

   %104 375 62 000 60 206 69 الىهغباء اؾتهالن اإلااء والغاػ و

اث غحر مسؼهت ؤزغي     %55 311 3 000 6 467 4 مشتًر

 II 310 234 532 500 447 184 84% 44%.خذماث خاسجُت 61

   %86 551 343 000 400 556 216 هغاءاث

   %73 373 12 000 17 053 15 صُاهت وإصالح وؾابل الىلل

   %70 194 56 000 80 414 49 صُاهت اإلاعضاث والخؼبُلاث الاعالمُت

   %101 105 17 000 17 469 11 صُاهت اإلابنى واإلاعضاث 

   %98 721 17 000 18 605 17 وؾُاعاث(ؤكؿاغ جإمحن )مبنى  

   %48 239 500 137 معالُم الجىلن والعبىع 

 III 192 145 340 400 237 221 70% 23%.خذماث خاسجُت أخشي 62

   %82 494 43 000 53 836 15 مغجباث وؤحعاب زبراء 

   %36 188 7 000 20 825 3 جىلالث

ف اإلاهماث     %56 085 10 000 18 779 10 مصاٍع

   %67 019 47 000 70 559 50 اؾخلباٌجظاهغاث و هضواث و خفالث 

اث    %71 509 8 000 12 045 9 إشهاع ووشٍغ

   %77 224 9 000 12 0 اإلاؿاهمت في اإلاىظماث الضولُت

   %36 369 5 000 15 332 3 هخب ومجالث وجىزُم

   %79 480 47 000 60 082 51 هفلاث ؤلاجصاٌ
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ً مصاٍعف    %73 603 58 000 80 381 47 الخيٍى

   %62 250 400 306 زضماث بىىُت وزضماث ممازلت

 I+II+III+IV 596 225 966 900 774 111 80% 30%هفلاث الدعُير 

 %14 %89 523 914 1 100 161 2 705 686 1 .أعباء ألاعىان64

   %89 283 892 1 000 138 2 770 664 1 ؤظىع ومىذ وؤعباء إظخماعُت وكاهىهُت

   %96 541 12 100 13 626 12 امخُاػاث عُيُت : وكىص

   %123 692 3 000 3 834 2 امخُاػاث عُيُت : هاجف

   %86 007 6 000 7 476 6 ؤوشؼت إظخماعُت ػبلا للىظام ألاؾاس ي للىوالت

 IV 2 698 4 000 2 740 69% 2%.طشائب وأداءاث ودفىعاث ممازلت 66

 %18 %86 634 688 2 000 128 3 930 282 2 املجمىع العام

 

 

 اإلاحزاهُت: خؿاباث بعع مؿخىي  على اإلاسجلت الفىاعق  ألهم جفؿحر ًلي: ما وفي

يُت التي مخإجُت مً ؤلف صًىاع ،  6836بلُمت مضازُل طاجُت خللذ الىوالت  - ىظمها جمؿاهمت اإلاشاعهحن في الضوعاث الخيٍى

ً ت بيؿبت وكض ججاوػث كُمت هظه اإلاضازُل الخلضًغاث املحضصة ب .الىوالت في اػاع مشغوع جضعُم الخيٍى اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

غظع طلً ؤؾاؾا الى اؾخسالص الضًىن اإلاخسلضة بظمت بعع  175% يُت اإلاىجؼة  ًاإلاؿخفُضًٍو مً الضوعاث الخيٍى

هظغا لخىفُظ وطلً  2016زالٌ ؾىت  ؤص 55واإلالضع بدىالي  01/2015في اػاع  ػلب العغوض عضص  2015بعىىان ؾىت 

. هما ججضع الاشاعة ؤن الىوالت اؾخسلصذ 2016الى غاًت شهغ فُفغي  2015الضوعاث اإلاظوىعة بضاًت مً شهغ صٌؿمبر 

يُت اإلاىجؼة بعىىان ؾىت ظؼء مً  في اػاع  ػلب  2016الضًىن اإلاخسلضة بظمت بعع اإلاؿخفُضًً مً الضوعاث الخيٍى

وطلً بعض ؤن جّم اهجاػ الضوعاث  2017واإلاىخظغ ؤن ًخم اؾخسالص البلُت زالٌ ؾىت  02/2016العغوض عضص 

يُت اإلاظوىعة في نهاًت ؾىت        .2016الخيٍى

- ً ف الخيٍى غظع لهظا الحؿاب باإلاحزاهُتمً الىفلاث اإلابرمجت  %73: جّم صغف مصاٍع  صوعاث 4 إهجاػعضم الى  طلً، ٍو

يُت ٌ مبرمجت  جيٍى عنها في الغغض غحر  وطلً لعخباع الاؾدشاعة التي جم الاعالن ألاشخاص بحن الخىاصل جلىُاث خى

 مشمغة في مىاؾبخحن.

ٍغظع طلً ؤؾاؾا مً الىفلاث اإلابرمجت لهظا الحؿاب باإلاحزاهُت، و  %89: جّم صغف وكاهىهُت اظخماعُتؤظىع ومىذ وؤعباء  -

 الى ألاؾباب الخالُت:

 ( في زؼت مخصغف ؤٌو عً العمل01جسلي عىن )  ش . مع ؤلاشاعة وؤن اإلاعني  2016ظىان  30بمدع إعاصجه بخاٍع

ش   .2014في إػاع بغهامج اهخضاباث الىوالت بعىىان ؾىت  2016ظىان  13باألمغ جم اهخضابه بخاٍع

  2016عضم اؾخىماٌ اهجاػ بغهامج الاهخضاباث بعىىان ؾىت، 
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 ميزاهُت الخىمُت -2
الضًىاعالىخضة:   

ع املبرمجت  املشاَس
2015 

 مىجض 

2016 

 اليعبت مىجض  مبرمج 

 دفىعاث حعهذاث  دفىعاث  حعهذاث  دفىعاث  حعهذاث  

ع املخىاصلت-1                املشاَس

ً ميىهحن وهفاءاث في ازخصاصاث صكُلت في  جضعُم الخيىًٍ )جيٍى

ت ( ُّ  مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماج
149 634 322 976 203 000 197 570 197 570 61% 97% 

غ خلٌى جىوؿُت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت  - %100 - 000 123 000 123 000 123   حصجُع وجؼٍى

غ مىظىمت "ؾاهغ" لالؾدشعاع والاؾخىشاف اإلابىغ  - - - - 000 25 000 40 869 25 جؼٍى

 %103 %103 072 72 072 72 000 70 000 70   وؾابل هلل

 %54 %70 708 2 838 11 000 5 000 17   اإلالغ ؤلاظخماعي للىوالت جإزِض

 %36 %93 588 7 284 117 000 21 000 126 059 35 الىظام اإلاعلىماحي للىوالت

غ وؾابل جدؿِؿُت ت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت-جؼٍى  %3 %2 921 3 921 3 054 128 054 183   جىعٍى

 - - -  -  0 000 70 214 119 مسبر الؿالمت اإلاعلىماجُت

 - -  - -  0 000 85 001 50 وخضة  لخلُُم لؿالمت ألاهظمت و الشبياث الحّؿاؾت

 - - -  -  840 70 840 70   إعؾاء مغظعُت وػىُت لخصيُف اإلاعؼُاث العمىمُت

 %44 %47 858 283 685 525 894 645 870 107 1 775 379 املجمىع العــام 
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ع: بعع مؿخىي  على اإلاسجلت الفىاعق  ألهم جفؿحر ًلي: ما وفي  اإلاشاَع

ش حصجُع مششوع -1  بدىالي واإلالضعة الىوالت حعهضاث صفع جإظُل جّم  :املعلىماجُت العالمت مجال في جىوعُت حلىل  وجؼٍى

غ 10/2014 عضص الاؾدشاعة مىطىع الؼلبُاث اهجاػ اؾخىماٌ لعضم وطلً .2017 ؾىت الى ؤص 123  إلصاعة مىصت لخؼٍى

غ 11/2015 عضص والاؾدشاعة اإلاعلىماجُت الؿالمت  اهؼالكا وطلً الىػىُت الخؼبُلاث هجاعت لزخباع واب جؼبُلت لخؼٍى

ٌ  الؿضاس ي زالٌ الدؿلُم ًخم ؤن واإلاىخظغ ،اإلاصضع مفخىخت بغمجُاث مً  .2017 لؿىت ألاو

ش -2  لعخباع وطلً 2017 ؾىت الى اإلاشغوع هظا اهجاػ جإظُل جّم  :املبكش والاظخكشاف لالظدشعاس "ظاهش" مىظىمت جؼٍى

 مشمغة غحر اإلاعلىماجُت للؼىاعا  الاؾخجابت بمغهؼ زاصت اعالمُت معضاث لكخىاء الغغض في عنها الاعالن جّم  التي الاؾدشاعة

 (.21/2016 عضص )اؾدشاعة

 شهغ زالٌ معلىماجُت ؾالمت مىظىماث لكخىاء 23/2016 عضص الاؾدشاعة عً الاعالن جّم   :املعلىماجُت العالمت مخبر  -3

ٌ  وهظغا ؤهه الا صٌؿمبر،  اؾىاص جّم  فلض جىمُلُت وزابم ػلب بعض العغوض فغػ  اظغاءاث اؾخغغكخه الظي الىكذ لؼى

 .2017 ؾىت زالٌ العلىص وابغام الصفلت

 .2017 ؾىت الى اإلاشغوع هظا اػاع في بالكخىاءاث اللُام جإظُل جّم  :الحّعاظت الشبكاث و ألاهظمت لعالمت لخلُُم  وحذة -4

 .2017 ؾىت الى ؤص 71 بدىالي واإلالضعة الىوالت حعهضاث صفع جإظُل جّم  :العمىمُت املعؼُاث لخصيُف وػىُت مشجعُت إسظاء -5

 اإلاشغوع. اهجاػ اؾخىماٌ لعضم وطلً

 : 2016 عىتلخىمُت لاالىكالت بعىىان ميزاهُت  ػلبُاثعً  ملحت

I.  ت للعالمت املعلىماجُت:ل 01/6201ػلب العشوض عذد ُّ غ ملّش اجخماعي لفائذة الىكالت الىػى  دعَى

 :غ ملّغ اظخماعي لفابض جلذًم الؼلبُت إلاضة ؾىت كابلت للخجضًض الظمني، على ؤن ًيىن مىكعه الجغغافي في  ة الىوالتحؿَى

ىّغاؽ على ؤن جيىن البىاًت مؼابلت ل هم 5ولًت جىوـ: شاعع دمحم الخامـ ؤو ألاههج املجاوعة له، في شعاع ل ًخعضي 

ت الخاّصت. ُّ  الشغوغ الفى

 زضماث  هىع الؼلبُت:  

  :خ الاعالن عً الصفلت      2016ماعؽ  23  جاٍس

 خ ألاكص ى للبىل العشوض ل 25 : الخاٍس  2016 ؤفٍغ

  :خ فخح العشوض ل  25  جاٍس  2016ؤفٍغ

  :مشاعهحن سحبىا هغاؽ الشغوغ 07/  02   عذد املشاسكاث 

  ش خ املصادكت على جلٍش  2016ماي  17  العشوض:  جلُُمجاٍس

  :ا صًىاع   242.277300  كُمت الصفلت  باخدؿاب ظمُع ألاصاءاثؾىٍى

 جمذ   الاهجاص:مشحلت 
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II.  يُت في مجال العالمت املعلىماجُت هجاص إل  20/6201ػلب العشوض عذد  :دوساث جكٍى

 :كفاءاث في مجال العالمت املعلىماجُت  جلذًم الؼلبُت ً  أكعاغ  03وجخكىن مً  اهجاص دوساث جكٍى

 Un (01) cycle de formation ISC² - Certified Cloud Security Professional – CCSP : 01كؿؽ عضص•

 Un (01) cycle de formation ISO 27035 Lead Incident Manager : 02كؿؽ عضص•

 Un (01) cycle de formation ISC2 - Certified Secure Software Lifecycle Professional - CSSLP : 03كؿؽ عضص•

  :صعاؾاث في مجاٌ جىىىلىظُاث الاجصاٌ هىع الؼلبُت 

  :خ الاعالن عً الصفلت     2016ظىان  14 جاٍس

 خ ألاكص ى للبىل العشوض  2016ؤهخىبغ  17: الخاٍس

  :خ فخح العشوض لُت  26 جاٍس  2016ظٍى

  :سحبىا هغاؾاث شغوغ 14/ 03  عذد املشاسكاث 

  :ت ملشاكبت الصفلاث ش فشص العشوض مً كبل الجىت الىصاٍس خ املصادكت على جلٍش  2016ؾبخمبر  22 جاٍس

  :صًىاع 129.080,000 كُمت الصفلت 

 :2016جّم جىفُظ الصفلت زالٌ شهغي هىفمبر و صٌؿمبر    مشحلت الاهجاص 

 

III. إلهجاص دساظت ومخابعت ألاشغال املخعللت بتركيز شبكت كهشبائُت الخخُاس مكخب دساظاث  09/2016 الاظدشاسة عذد

 :)جُاس كىي وجُاس مىخفع( ومكُفاث بلاعت املىصعاث الجذًذة للىكالت

 :ازخُاع مىخب صعاؾاث مسخص في مجاٌ الىهغباء لخدظحر هغاؽ الشغوغ ومخابعت واؾخالم ألاشغاٌ  جلذًم الؼلبُت

بتهُئت كاعت اإلاىػعاث باإلالغ الجضًض للىوالت )جُاع ههغباةي طو طغؽ مىسفع و بدُاع ههغباةي طو طغؽ كىي اإلاخعللت 

Courant faible et Courant fort ) 

  :صعاؾاث هىع الؼلبُت 

  خ  2016 ؤهخىبغ 11  ت: ؼلبُالاعالن عً الجاٍس

 خ ألاكص ى للبىل العشوض  2016ؤهخىبغ  17: الخاٍس

  :خ فخح العشوض  2016ؤهخىبغ  18 جاٍس

  :مياجب جمذ اؾدشاعتها 10/  04 عذد املشاسكاث 

 :ش جلُُم العشوض مً كبل اللجىت املخخصت خ اعذاد جلٍش  2016ؤهخىبغ  18   جاٍس

  ش خ املصادكت على جلٍش  2016ؤهخىبغ  18  العشوض:  جلُُمجاٍس

 صًىاع  4704,000 : ؼلبُتكُمت ال 
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IV.  ألاشغال املخعللت بتركيز شبكت  وكبىل واظخالم خابعتملالخخُاس مكخب مشاكبت فىُت  12/2016الاظدشاسة عذد

 :كهشبائُت )جُاس كىي( ومكُفاث بلاعت املىصعاث الجذًذة للىكالت

  :مسخص في مجاٌ الىهغباء إلاخابعت وكبٌى واؾخالم ألاشغاٌ اإلاخعللت بتهُئت كاعت  مغاكبت فىُتازخُاع مىخب  جلذًم الؼلبُت

 ( Courant fort اإلاىػعاث باإلالغ الجضًض للىوالت )جُاع ههغباةي طو طغؽ بدُاع ههغباةي طو طغؽ كىي 

  :صعاؾاث هىع الؼلبُت 

 خ الاعالن عً ال  2016ؤهخىبغ  18 : ؼلبُتجاٍس

  خ ألاكص ى  2016ؤهخىبغ  24 : للبىل العشوضالخاٍس

  :خ فخح العشوض  2016ؤهخىبغ  25  جاٍس

  :مياجب جمذ اؾدشاعتها 06/  05  عذد املشاسكاث 

 :ش جلُُم العشوض مً كبل اللجىت املخخصت خ اعذاد جلٍش  2016ؤهخىبغ  28   جاٍس

  ش خ املصادكت على جلٍش  2016ؤهخىبغ  31  العشوض:  جلُُمجاٍس

 صًىاع   28843000   : ؼلبُتكُمت ال 

 

V.  الكخىاء ظُاسحي مصلحت لفائذة الىكالت 15/2016الاظدشاسة عذد: 

 :ؾُاعاث هفعُت 02اكخىاء   جلذًم الؼلبُت  

  :وص بمىاص وزضماث في كؼاعاث ؤزغي زالت هىع الؼلبُت 

 خ الاعالن عً ال  2016هىفمبر  10 : ؼلبُتجاٍس

  خ ألاكص ى  2016صٌؿمبر  09 : للبىل العشوضالخاٍس

  :خ فخح العشوض  2016صٌؿمبر  16  جاٍس

  :شغواث جمذ اؾدشاعتها 09/  02  عذد املشاسكاث 

 :ش جلُُم العشوض مً كبل اللجىت املخخصت خ اعذاد جلٍش  2016صٌؿمبر  30   جاٍس

  ش خ املصادكت على جلٍش  2017ظاهفي  12  العشوض:  جلُُمجاٍس

 صًىاع 720713999   : ؼلبُتكُمت ال 
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VI. الكخىاء معذاث اعالمُت لفائذة الىكالت 21/2016 الاظدشاسة عذد: 

 :اكخىاء معضاث اعالمُت لترهحزها بمغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت  جلذًم الؼلبُت 

  :اكخىاء معضاث اعالمُت هىع الؼلبُت 

  خ الاعالن عً ال  2016صٌؿمبر  09 : ؼلبُتجاٍس

 خ ألاكص ى للبىل العشوض  2016صٌؿمبر  23 : الخاٍس

  :خ فخح العشوض  2016صٌؿمبر  26  جاٍس

  :01  عذد املشاسكاث  

 :ش جلُُم العشوض مً كبل اللجىت املخخصت خ اعذاد جلٍش  2017ظاهفي  10   جاٍس

  ش خ املصادكت على جلٍش  2017ظاهفي  18  العشوض:  جلُُمجاٍس

 غحر مشمغة  : ؼلبُتكُمت ال 

 

VII. لتركيز كاعت املىصعاث بامللش الاجخماعي الجذًذ للىكالت 22/2016 الاظدشاسة عذد: 

 :تهُئت كاعت اإلاىػعاث باإلالغ الجضًض للىوالت )جُاع ههغباةي طو طغؽ مىسفع و بدُاع ههغباةي طو طغؽ كىي  جلذًم الؼلبُت

Courant faible et Courant fort ) 

  :ؤشغاٌ هىع الؼلبُت 

   :خ الاعالن عً الصفلت  2016صٌؿمبر  16 جاٍس

 خ ألاكص ى للبىل العشوض ش ألاكص ى للبٌى العغوض في مغخلت ؤولى ًىم  : الخاٍس على   2016صٌؿمبر  28جم جدضًض الخاٍع

( بؼلب مً 15H:00على الؿاعت ) 2017ظاهفي  04ألاعبعاء وفي مغخلت لخلت جم جمضًضه الى غاًت ًىم ( زم 15H :00الؿاعت )

 بعع اإلاشاعهحن

  :خ فخح العشوض  2017ظاهفي  4  جاٍس

  :شغهت سحبذ هغاؽ الشغوغ 02/17  عذد املشاسكاث 

 :ش جلُُم العشوض مً كبل اللجىت املخخصت خ اعذاد جلٍش  2017ظاهفي  11   جاٍس

  ش خ املصادكت على جلٍش  2017ظاهفي  12  العشوض:  جلُُمجاٍس

 صًىاع  109.6953724  : ؼلبُتكُمت ال 
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VIII. الكخىاء معذاث ومىظىماث ظالمت معلىماجُت 23/2016 الاظدشاسة عذد: 

 :ومىظىماث ؾالمت معلىماجُتاكخىاء معضاث   جلذًم الؼلبُت 

  :التزوص بمىاص في مجاٌ الاعالمُت هىع الؼلبُت  

 خ الاعالن عً ال  2016صٌؿمبر  28 : ؼلبُتجاٍس

 خ ألاكص ى للبىل العشوض  2017ظاهفي  25 : الخاٍس

  :خ فخح العشوض  2017ظاهفي  26 جاٍس

  :شغهذ كامذ بسحب هغاؽ الشغوغ 26/  02عذد املشاسكاث  

  ش فشص العشوض مً كبل الجىت خ املصادكت على جلٍش  2017ماعؽ  07 : املخخصتجاٍس

  :صًىاع 770573724 كُمت الصفلت 

 :امظاء العلىص  مشحلت الاهجاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




