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 :إضتراتجيح انًهًح  -1

 

إلى النهوض بقطاع تكنولوجٌات " 2020تونس الرقمٌة "تهدؾ الخطة اإلستراتٌجٌة     

من خالل إرساء مجتمع جدٌد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة ٌؤخذ فً  االتصال

 الرقمٌة للحد من ةاالعتبار حق تكافإ الفرص عبر اإلندماج االجتماعً ومحو الفجو

وكل فئات المجتمع ودون التمٌٌز الفوارق بٌن كل الفئات وضمان المساواة بٌن الجهات 

مواطن فً التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه فً كل بما ٌضمن حق بٌن الجنسٌن، 

الخلق واإلبداع فً األنشطة ذات المحتوى المعرفً المرتفع فً مختلؾ المجاالت، 

ٌّز  وكذلك حقه فً التعامل مع إدارة إلكترونٌة تكون فً خدمة المواطن والمإسسة تتم

 .بشفافٌتها ونجاعة معامالتها

 المنهجٌات فً جذري تؽٌٌر حول االستراتٌجٌة للقطاع    هذا وقد تمحورت االهداؾ

ٌّما العمل وطرق ٌّة الس  األطر تطوٌر التً استوجبت اّتخاذ عدٌد اإلجراءات الضرور

 للتكنولوجٌات والمجددة المتاحة اإلمكانٌات من االستفادة الترتٌبٌة والتشرٌعٌة قصد

 بالقطاع والنهوض الرقمً التحول مقومات مختلؾ االستراتٌجٌة  وقد شملت هذه.الرقمٌة

 عمل وتطوٌر والتشؽٌل االستثمار ودفع األعمال مناخ وتحسٌن التحتٌة البنٌة تطوٌر من

.  اإلدارة

ٌّة التالتكنولوجٌــاكما أن      استمرارٌة لضمان الفقري العمود شكل قد باتت ت رقم

االنتشار المتسارع لفٌروس كورونا المستجد  ظل فً واالجتماعً االقتصادي النشاط

 االجتماعً التباعدك وحاســمة فورٌــة إجــراءات اتخــاذ، وذلك على إثر "19كوفٌد "

 الجائحة انتشــار الحّد من العالم بهــدؾ دول معظم فً حدودلل  الكاملؼالقاإلو

 تطوٌرمزٌد  ل الّرقمًالنتقاللتعوٌل على الالحاجة أثبتت هاته األزمة مدى وقد  .ةالعالمــً

على ؼرار الرقمً  الخدمات بالسرعة التً ٌقتضٌها العصرنماط اإلنتاج وإسداء  أمختلؾ

لتقلٌص من اإلجراءات البٌروقراطٌة لتمكٌن المواطن لتسّوق عن بعد واوا والتعلّم العمــل

  . الخدمات اإلدارٌة على الخطنتفاع بؤكبر عدد ممكن منمن اال

تسرٌع لدٌنامٌكٌة حو خلق ن" 19-كوفٌد " مرحلة ما بعد      هذا كما ٌّتجه العمل فً

لتعاون بٌن القطاعٌن العام والخاص والمجتمع بتظافر الجهود وا مختلؾ المجاالترقمنة 
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حول  من خالل رإٌة استشرافٌة الحكومة أولوٌاتوٌندرج هذا الخٌار ضمن  .المدنً

 التكنولوجً التموقعلترسٌخ  2025 -2021 الرقمً للتحّول الوطنٌة اإلستراتٌجٌة

 حوض فً الناشئة للمإسسات قطبا تونس جعل هدؾبالدولً  المستوى على لتونس

ٌّةوإفرٌقٌا العربً والعالم المتوسط  على المستوٌٌن  من خالل توفٌر حلول تكنولوج

 .ّدولًكذلك اإلقلٌمً والو وطنًال

   وترتكز الخطة االستراتٌجٌة لقطاع تكنولوجٌات االتصال على المحاور األساسٌة 

 :التالٌة

ضمان االندماج االجتماعً والحد من الفجوة الرقمٌة وتعمٌم نفاذ التونسٌٌن  -

 والتونسٌات من كل الجهات والفئات االجتماعٌة لالستفادة من السعة العالٌة جدا

 لتحوللتحقٌق ا قاطرة ترتقً إلى دور السرٌعة وناجعة ،متطورة رقمٌة إدارة إرساء  -

 تقوم معها والمتعاملٌن دارةاإل بٌن جدٌدة لعالقة تإسس المنشود باعتبارها الرقمً

 والمإسسة المواطن من وتقرٌبها الخدمات جودة على

تطوٌر االقتصاد الرقمً واالرتقاء بالوجهة التونسٌة لتكون قطب تمٌز ٌزخر  -

  .بالكفاءات فً المجال الرقمً

هذا، وتنضوي االستراتٌجٌة القطاعٌة ضمن الؽاٌات االستراتٌجٌة لالتحاد الدولً 

بعٌن االعتبار أهداؾ " 2020تونس الرقمٌة "لالتصاالت، كما تؤخذ الخطة االستراتٌجٌة 

توفٌر العمل "و" المساواة بٌن الجنسٌن"، على ؼرار 2030التنمٌة المستدامة فً أفق 

إقامة بنى تحتٌة قادرة على الصمود، وتحفٌز التصنٌع الشامل "و " الالئق ونمو االقتصاد

تشجٌع إقامة مجتمعات سلمٌة وشاملة "إلى جانب " للجمٌع والمستدام، وتشجٌع االبتكار

للجمٌع من أجل تحقٌق التنمٌة المستدامة، وتوفٌر إمكانٌة الوصول إلى العدالة للجمٌع 

 "توبناء مإسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمٌع على جمٌع المستوٌا

 :   تتمثل األهداؾ االستراتٌجٌة لمهمة تكنولوجٌات االتصال للفترة القادمة فٌما ٌلً

تطوٌر النفاذ إلى الخدمات الشاملة االتصالٌة والبرٌدٌة : 1عدد  الهدف االستراتٌجً

 "وتكنولوجٌات االنترنات ذات السعة العالٌة
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المواطن )إرساء إدارة إلكترونٌة فً خدمة المستخدمٌن : 2الهدف االستراتٌجً عدد     

شفافٌة، نجاعة، وثوقٌة وسالمة وجودة : "تكرس مبادئ الحوكمة الرشٌدة (والمإسسة

 "الخدمات

تنمٌة االقتصاد الرقمً عبر الرفع من قدرته التشؽٌلٌة : 3 الهدف االستراتٌجً عدد

ومساهمته فً الناتج الوطنً الخام باإلضافة إلى جعل  (كفاءات ذات خبرة تقنٌة عالٌة)

 .تونس قطب تمٌز إقلٌمً فً المجال

 
  نسبة استثمار قطاع تكنولوجٌات المعلومات واالتصالبالنسبة لالنجازات فقد قدرت     

ٌّة االستثماراتحجممن % 3,1بـ   فً ة القطاع مساهمقد بلؽت، و2018 سنة  الجمل

من مجموع  6,2%، وهً ما تعادل نسبة 2018 سنة 4,5%الناتج المحلً االجمالً 

 .األنشطة المسّوقة

 موطن شؽل على مستوى النسٌج المإّسساتً الوطنً خالل 22600    وقد تم إحداث 

 موطن شؽل فً إطار برنامج نقل الخدمات 20900 وكذلك 2019-2016الفترة 

 فً معاضدة  القطاعةساهموقد مّكن ذلك من رفع م". تونس الذكٌة"خارج البلد المنشؤ 

 .2019سنة  3,2%الوطنً لتبلػ نسبة مجهود التشؽٌل على المستوى 

ٌّة،   خالل الفترة  القطاع فً التصدٌرةبلؽت مساهم     وعلى مستوى التجارة الخارج

 . لوارداتا حصته من1,7%مقابل  2,1%نسبة  2016-2019

 ملٌون 8,6 حٌث بلػ 30%وقد تطّور عدد اشتراكات األنترنات الجوالة بنسبة     

  . 2015 ملٌون فً موفى سنة 7  ما ٌقارب عن مقابل2020 جواناشتراك فً 

فً  اشتراك ملٌون 1,3 حوالً القارة لٌبلػكما تطور عدد االشتراكات فً األنترنات 

  ألؾ593 لكل مائة ساكن مقابل على التوالً اشتراك 11 وهو ما ٌناهز ،2020جوان 

.  لكل مائة ساكناشتراك  5,3 ونسبة 2015إشتراك سنة 

 تطورا هاما، ّنفاذ لتكنولوجٌا المعلومات واالتصال على مستوى األسرال      كما شهد

 بنسبة  لألنترناتنفاذالكذلك و 52% أكثر من لحاسوب االسر لحٌث بلؽت نسبة امتالك

. 2015 سنة 30,7%  و34,5% مقابل على التوالً ،2019 سنة %51,5

 لإلناث، 36,7% للذكور و42,3%كما أن نسبة استخدام الحاسوب تتراوح بٌن 

 ."66%" سنة بؤعلى نسبة 24- 15وتحظى الفئة العمرٌة 



4 

 

تحظى الفئة و لإلناث، 61%بالنسبة للذكور و% 72,4بٌنما نسبة النفاذ لألنترنات فهً 

 ."90%" سنة بؤعلى نسبة 24 -15العمرٌة 

 :تقدٌم برامج المهمة -2 -2

 برنامجٌن اثنٌن وبرنامجٌن 2021    تتضمن مهمة تكنولوجٌات االتصال لسنة 

 9 مإشرا لقٌس أدائها وٌساهم فً تحقٌقها 11 أهداؾ و6 نشاطا و16فرعٌٌن اثنٌن و

 .فاعلٌن عمومٌٌن

 :   تتوزع البرامج والبرامج الفرعٌة على النحو التالً

 

 انفرعيح وانثرايج انثرايج حطة انًهًح هيكهح: 1 عذد تياَي رضى
 

 

 
 

 

  األداء وأَشطح انثرايجإطار: 1  عذد جذول

 

عذد األَشطح انثرايج 
 عذد األهذاف

 اإلضتراتيجيح

عذد يؤشراخ قيص 

األداء 

اٌز١ّٕخ اٌول١ّخثؤبِظ   12 3 7 

اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلحثؤبِظ   4 3 4 

 11 6 16 =  انًجًىع

 

مهمة 
تكنولوجٌات 

االتصال

:  البرنامج األول
التنمٌة الرقمٌة

البرنامج الفرعً 
التنمٌة : 1عدد 

الرقمٌة

: البرنامج التاسع
القٌادة والمساندة

البرنامج الفرعً 
القٌادة : 1عدد 

والمساندة
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 (:2021-2023)اطار انُفقاخ يتىضط انًذي - 3 -3
 

 : تريجح َفقاخ انًهًح عهً انًذي انًتىضط حطة انثرايج ويصادر انتًىيم3-1
                                       

                                                                                                                             ثؾَبة أٌف ك٠ٕبه

انثياٌ 
يصادر 

انتًىيم 

إَجازاخ 

2017 

إَجازاخ 

2018 

إَجازاخ 

2019 

ق و 

2020 

انتقذيراخ 

2021 2022 2023 

انثرَايج 

انتًُيح 

 انرقًيح

 

ِٛاهك 

 اٌلٌٚخ
105304 115478 97155 106267 102130 109000 110500 

   َ م َ ع
 

   
 

يجًىع 

 110500 109000 102130 106267 97155 115478 105304 انثرَايج

ترَايج 

 انقيادج 

وانًطاَذج 

ِٛاهك 

 اٌلٌٚخ
7807 7067 21395 27234 31870 35000 37500 

 282 275 268 268 167 185 189 َ م َ ع

يجًىع 

 37782 35275 32138 27502 25219 7252 7996 انثرَايج

انًجًىع 

ِٛاهك 

  حاٌلٚي
113111 122545 118550 133501 134000 144000 148000 

 282 275 268 268 167 185 189 َ م َ ع

يجًىع 

 148282 144275 134268 133769 118717 122730 113300 انثرايج
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 : تريجح َفقاخ انًهًح عهً انًذي انًتىضط حطة األقطاو ويصادر انتًىيم3-2

 
 : ؽَت اٌجواِظ ٚؽج١ؼخ إٌفمخ ِٚظبكه اٌز٠ًّٛ وّب 2021ٍٟ٠رزٛىع إػزّبكاد اٌّّٙخ ٌَٕخ 

 

 أٌف ك٠ٕبه : اٌٛؽلح       

يصادر  انثياٌ

 انتًىيم
إَجازاخ 

2017 

إَجازاخ 

2018 

إَجازاخ 

2019 

  ق و
2020 
 

انتقذيراخ 

2021 2022 2023 

 َفقاخ انتأجير

ِٛاهك 

 اٌلٌٚخ
14442 13582 14603 17000 17950 19100 20030 

   َ م َ ع
 

    

يجًىع 

 20030 19100 17950 17000 14603 13582 14442 انقطى

َفقاخ 

 انتطيير

ِٛاهك 

 اٌلٌٚخ
2364 2280 2864 3401 6930 7200 7300 

 282 275 268 268 167 185 189 َ م َ ع

 

يجًىع 

 7582 7475 7198 3669 3031 2465 2553 انقطى

َفقاخ 

انتذخالخ 

ِٛاهك 

 اٌلٌٚخ
1864 1964 57527 63100 63150 63500 63700 

 
   َ م َ ع

 
    

 
يجًىع 

 63700 63500 63150 63100 57527 1964 1864 انقطى

َفقاخ 

اإلضتثًار 

ِٛاهك 

 اٌلٌٚخ
13561 4103 43389 50000 45970 54200 56970 

 
        َ م َ ع

 

يجًىع 

 56970 54200 45970 50000 43389 4103 13561 انقطى

تقيح انُفقاخ  
ِٛاهك 

 اٌلٌٚخ
80880 100616 

 
    

 
   َ م َ ع

 
    

 

 
يجًىع 

      100616 80880 انقطى

 انًجًىع

 

يىارد 

 148000 144000 134000 133501 118550 122545 113111 انذونح

 282 275 268 268 167 185 189 و ر و ع

يجًىع 

 148282 144275 134268 133769 118717 122730 113300 األقطاو

 

 :تىزيع َفقاخ انًهًح حطة انثرايج و األقطاو و يصادر انتًىيم  -4

 

 



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:
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  : مهمة تكنولوجیات اإلتصال15المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة تكنولوجیات اإلتصال لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : التنمیة الرقمیة1البرنامج  

2 100 000

60 000 000

10 030 000

30 000 000

2 100 00060 000 000102 130 000

2 100 000

10 030 000

90 000 000

40 030 000

40 030 000 000 130 000102 000 00060 100 2مجموع البرنامج
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

15 850 0006 930 000

268 000

3 150 0005 940 000

15 850 0006 930 0003 150 00031 870 000

31 870 000

268 000

5 940 000

5 940 000 000 150 0003 850 15مجموع البرنامج 7 198 00032 138 000

45 970 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

17 950 0006 930 000

268 000

60 000 000

3 150 0005 940 000

10 030 000

30 000 000

17 950 0006 930 00063 150 000134 000 000

33 970 000

10 030 000

90 000 000

268 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

17 950 0007 198 00063 150 000134 268 000

45 970 000



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:

9
 

  : مهمة تكنولوجیات اإلتصال15المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة تكنولوجیات اإلتصال لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : التنمیة الرقمیة1البرنامج  

2 100 000

60 000 000

30 000 000

30 000 000

2 100 00060 000 000122 100 000

2 100 000

30 000 000

90 000 000

60 000 000

60 000 000 000 100 000122 000 00060 100 2مجموع البرنامج
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

15 850 0006 930 000

268 000

3 150 00012 940 000

15 850 0006 930 0003 150 00038 870 000

38 870 000

268 000

12 940 000

12 940 000 000 150 0003 850 15مجموع البرنامج 7 198 00039 138 000

72 940 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

17 950 0006 930 000

268 000

60 000 000

3 150 00012 940 000

30 000 000

30 000 000

17 950 0006 930 00063 150 000160 970 000

40 970 000

30 000 000

90 000 000

268 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

17 950 0007 198 00063 150 000161 238 000

72 940 000



النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنة

نظـام أمـد

2021
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 أد72705 أد دفعا مقابل 45970 أد تعهدا و 72940 ما قدره 2021تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2020 أد دفعا سنة 50020تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20202021

نفقات التدخالتالتنمیة الرقمیة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

60 00044 65560 00040 030-4 625-10.36

40 030 000 00060 60مجموع البرنامج 44 655-4 625-10.36

نفقات التدخالتالقیادة و المساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

12 7055 36512 9405 9402355751.8510.72

5 940 235مجموع البرنامج 12 70512 940 5 3655751.8510.72
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235 45 970

الجمـلة العامـة
72 70550 02072 94045 970235-4 050

72 70550 02072 940-4 050

%التطورتقدیرات ق مالنفقات
الدفع الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد  التعهد

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20202021

0.32-8.10

0.32-8.10
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

802 3القیادة و المساندة 6001 8922681 310268

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

3 802 6001 8922681 310268

802 3مؤسسات التعلیم العالي 6001 8922681 310268

802 3الجمـــلة العامة 6001 8922681 310268
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 :أعىاٌ انًهًح - 6 -5
 

 ػٛٔب ٠ٚشًّ اٌؼلك اٌغٍّٟ 944: 2021     ٠جٍغ ػلك أػٛاْ اٌّّٙخ إٌٝ ِٛفّٝ ٍٕخ 

ٌألػٛاْ اٌّوفض ف١ُٙ ثبٌٛىاهح ثّظبٌؾٙب اٌّووي٠خ ٚ اٌغ٠ٛٙخ ثبإلػبفخ إٌٝ أػٛاْ 

 :اٌّؤٍَبد اٌؼ١ِّٛخ اٌقبػؼخ ٌّغٍخ اٌّؾبٍجخ اٌؼ١ِّٛخ ٠ٚزٛىػْٛ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 

 

أعىاٌ 

االداراخ 

انًركسيح 

 وانجهىيح

أعىاٌ انًؤضطاخ 

انعًىييح 

انخاضعح 

نًجهح انًحاضثح 

 انعًىييح

 1انًجًىع 

أعىاٌ انًؤضطاخ 

انعًىييح غير 

انخاضعح نًجهح 

انًحاضثح 

  )*(انعًىييح

 2انًجًىع 

 :1انثرَايج  -
انتًُيح انرقًيح 

49 
 

49 11068 11117 

انقيادج : 2انثرَايج -

 وانًطاَذج
183 217 400 - 400 

 11517 11068 449 217 232 انًجًىع انجسئي

 - - - - - فٟ ؽبٌخ إٌؾبق -

 11517 11068 449 217 232 انًجًىع انعاو

٠جٍغ ػلك أػٛاْ اٌّؤٍَبد إٌّزفؼخ ِٓ ِٕؼ طٕلٚق ر١ّٕخ اٌّٛاطالد ٚ رىٌٕٛٛع١بد اٌّؼٍِٛبد ٚ االرظبي ثؼٕٛاْ * 

 . ػ11068ْٛ:  2021اٌزلفالد ٌَٕخ 

 

 

 :2021انتحهيم اإلجًاني نُفقاخ انًهًح نطُح  -7
 

 تكنولوجٌات االّتصال واالقتصاد الرقمً بالنسبة مهمة تم إعداد مشروع مٌزانٌة   

تونس " فً إطار أولوٌات المرحلة حٌث تهدؾ الخطة اإلستراتٌجٌة 2021لسنة 

إلى النهوض بقطاع تكنولوجٌات االتصال واإلقتصاد الرقمً، من " 2020الرقمٌة 

خالل إرساء مجتمع جدٌد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة ٌؤخذ فً االعتبار كل 

الجهات والفئات بما ٌضمن حق المواطن فً التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه 

فً الخلق واإلبداع فً األنشطة ذات المحتوى المعرفً المرتفع فً مختلؾ المجاالت، 

ٌّز  وكذلك حقه فً التعامل مع إدارة إلكترونٌة تكون فً خدمة المواطن والمإسسة تتم

 ابشفافٌتها ونجاعة معامالته



15 

 

ٌّد رئٌس الحكومة عدد     المإرخ  16وبناء على ما تقدم، وعمال بمقتضٌات منشور الس

 وفق 2021المتعلّـــق بإعداد مشروع مٌــزانٌة الدولة لســنة  2020 ماي 14فً 

المنظور البرامجً حسب الصٌػ واألحكام الجدٌدة الواردة بالقانون األساسً للمٌزانٌة 

 تكنولوجٌات مهمة تم ضبط مشروع مٌزانٌة 2019 فٌفري 13 المإرخ فً 15عدد 

 الرقمً باعتبار صندوق تنمٌة المواصالت وتكنولوجٌات المعلومات واالقتصاد االتصال

 م د مرسمة بقانون 133,501د مقابل   م134 فً حدود 2021واإلتصال بعنوان سنة 

  .% 3,7 أي بنسبة نمو تناهز 2020المالٌة لسنة 

نفقات التأجٌر  - 7-1

د مقابل   م17,950 فً حدود 2021تعهدا و دفعا لسنة تؤجٌر ال نفقات ضبطت 

 .2020 سنةد مرّسمة   م17

 تتوزع نفقات التؤجٌر بٌن 

  أد17350              مهمةال  - 

 أد 600                           المإسسات   - 

   ( أد300)المدرسة العلٌا للمواصالت بتونس 

   ًالمعهد العالً للدراسات التكنولوجٌة ف

                                                       ( أد300)                     المواصالت بتونس               

 نفقات التسٌٌر- 7-2

د   م3,401د مقابل  م 6,930 بـ 2021 لسنة التسٌٌر تعهدا و دفعا نفقات ضبطت

: وتتـوّزع بٌن % 103 أي بنسبة نمّو تعادل 2020 سنةمرّسمة 

 ( أد5038 )مهمةنفقات ال  

  ( أد1892)والمإسسات التابعة لها.           

 إٌٝ إكهاط 2020 ِمبهٔخ ثَٕخ ٠2021ؼٛك االهرفبع اٌٙبَ فٟ ٔفمبد اٌز١١َو ٌَٕخ    و    

ٚاٍزغالي إٌّظِٛخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍزظوف االٌىزوٟٚٔ فٟ اٌّواٍالد ٔفمبد إ٠ٛاء ٚط١بٔخ 

     ."ػ١ٍَخ"
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نفقات التدخالت - 7-3

 م د مقابل 63,150 فً حدود 2021تعهدا و دفعا لسنة  ت نفقات التدخالضبطت

 : و تمول هذه النفقات كما ٌلً 2020سنة   م د63,100

 على الموارد العامة لمٌزانٌة الدولة  

  :%1,6 أي بنسبة نمّو تعادل 2020سنة د .م 3,100د مقابل . م3,150

: تتوزع هذه اإلعتمادات بٌن-  

 أد 1840                         :مهمة ال  - 

  ( أد285) االجتماعً      التدخالت فً المٌدان 

   (أد1555)المساهمة فً المنظمات الّدولٌة 

  أد1310              :المإسسات  - 

 الحسابات الخاصة فً الخزٌنة  مواردعلى 

على موارد حساب صندوق تنمٌة المواصالت و تكنولوجٌات  ت نفقات التدخالتتمثل

المعلومات و اإلتصال فً منح للمإسسات العمومٌة ؼٌر الخاضعة لمجلة المحاسبة 

 .2021 م د لسنة 60العمومٌة بعنوان التدخالت و تبلػ 

نفقات اإلستثمار - 7-4

 م د سنة 50 م د مقابل 45,970 فً حدود 2021دفعا لسنة  نفقات االستثمار ضبطت

  م د72,940 و قد رصدت لهذه النفقات إعتمادات تعهد فً حدود 2020

 أٌف ك٠ٕبه : اٌٛؽلح       

 

انًىارد انعايح 

 نهًيساَيح
يىارد قروض 

 خارجيح يىظفح
 

انًجًىع ح خ 

 انذفع انتعهذ انذفع انتعهذ انذفع انتعهذ انذفع انتعهذ

 39570 58940 30000 30000 5030 20000 4540 8940 يشاريع تصذد اإلَجاز

 6400 14000   5000 10000 1400 4000 يشاريع جذيذج

 45970 72940 30000 30000 10030 30000 5940 12940 انًجًىع 

 

 



  
  
  
  
  

الثانيمحور ال  
 نفقات المھمة حسب

 البرامج
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 انتًُيح انرقًيح: 1انثرَايج عذد 

 تقذيى انثرَايج وإضتراتيجيته -1
 

 :خارطح انثرَايج : 1-1

 
 خارطح ترَايج انتًُيح انرقًيح: 2رضى تياَي عذد                                     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : إستراتجٌة البرنامج: 1-2

رٌٛٔ "ػّٓ اٌّقطؾ االٍزوار١غٟ " اٌز١ّٕخ اٌول١ّخ"رٕلهط اٍزوار١غ١خ ثؤبِظ 

 :ٚرؼل إؽلٜ هوبئي أ٠ٌٛٚبد اٌؾىِٛخ ٚرزّضً فٟ" اٌول١ّخ

رؾ١َٓ اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ ثّب ف١ٙب اٌىضبفخ اٌٙبرف١خ ٚاٌىضبفخ اٌجو٠ل٠خ ٚإٌفبم إٌٝ اٌَؼخ - 

 اٌؼب١ٌخ، 

التنمٌة الرقمٌة

التنمٌة الرقمٌة

تونس :4وع
الذكٌة

الحكومة : 3وع
االلكترونٌة

االقتصاد :2وع
الرقمً

البنٌة التحتٌة :1وع
والخدمات الشاملة

اٌٛوبٌخ اٌف١ٕخ 

 ٌإلرظبالد

ِووي اٌلهاٍبد 

ٚاٌجؾٛس 

 ٌإلرظبالد

اٌل٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ 

ٌإلهٍبي اإلماػٟ 

 ٚاٌزٍفيٞ

اٌٛوبٌخ اٌٛؽ١ٕخ 

 ٌٍَالِخ اٌّؼٍِٛبر١خ

اٌٛوبٌخ اٌٛؽ١ٕخ 

 ٌٍزوككاد

اٌّووي اٌٛؽٕٟ 

 ٌإلػال١ِخ

اٌٛوبٌخ اٌٛؽ١ٕخ 

ٌٍّظبكلخ 

 االٌىزو١ٔٚخ

ِؤٍَخ األلطبة 

اٌزىٌٕٛٛع١خ 

 اٌنو١خ

 اٌل٠ٛاْ اٌٛؽٕٟ ٌٍجو٠ل

 ثؤبِظ

 ثؤبِظ فوػٟ

ٚؽلاد 

 ػ١ٍّبر١خ

فبػ١ٍٓ 

 ػ١١ِّٛٓ
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اٌَّبّ٘خ فٟ اٌغٙل اٌؾىِٟٛ إلطالػ اإلكاهح ػجو اٌولّٕخ ٚرج١َؾ االعواءاد   - 

 اٌج١وٚلواؽ١خ،

إٌٙٛع ثبإللزظبك اٌولّٟ ػجو رؼي٠ي اٌج١ئخ اٌول١ّخ ٚاٌزشغ١غ ػٍٝ فٍك فوص - 

 االٍزضّبه ٚعؼً رٌٛٔ ٚعٙخ ١ِّيح فٟ اٌّغبي اٌولّٟ، 

: اٌزٛع١ٙبد ِٕٙب ِٓ عٍّخ ػٍٝ اٌّوٍِٛخ االٍزوار١غ١خ أجضمذ ٚلل ٘نا

االٔؼٛاء ػّٓ اٌغب٠بد االٍزوار١غ١خ ٌالرؾبك اٌلٌٟٚ ٌالرظبالد ػٍٝ غواه  -1

رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد ٚى٠بكح /إربؽخ ٚرؼي٠ي إٌفبم إٌٝ االرظبالد

اٍزقلاِٙب، ٍل اٌفغٛح اٌول١ّخ ٚرٛف١و إٌطبق اٌؼو٠غ ٌٍغ١ّغ، اٌزظلٞ 

رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد،  /ٌٍزؾل٠بد إٌبعّخ ػٓ ر١ّٕخ االرظبالد

 :2030اٌَّبّ٘خ فٟ رؾم١ك أ٘لاف اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ  -2

  ٌِّٓزؼٍك ثزؼي٠ي إٌّٛ االلزظبكٞ ٚاٌشبًِ ٌٍغ١ّغ ٚاٌَّزلاَ ٚرٛف١و ااٌٙلف اٌضب

 اٌولّٟ ػجو ثباللزظبكإٌٙٛع ٌٝ اٌؼًّ ع ؽ١ش ١ٍزُ اٌؼًّ اٌالئك ٌٍغ١ّغ،

رؼي٠ي اٌج١ئخ اٌول١ّخ ٚاٌزشغ١غ ػٍٝ فٍك فوص االٍزضّبه ٚعؼً رٌٛٔ ٚعٙخ 

١ِّيح فٟ اٌّغبي اٌولّٟ، ٚمٌه ثز١ّٕخ االلزظبك اٌولّٟ ٚاٌوفغ ِٓ للهرٗ 

ِغ رشغ١غ اٌؼٕظو إٌَبئٟ ٌٍّشبهوخ فٟ ثؤبِظ رٌٛٔ إٌبشئخ ػجو اٌزشغ١ٍ١خ 

َِٚبّ٘زٗ  (وفبءاد ماد فجوح رم١ٕخ ػب١ٌخ)رىض١ف اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزؼو٠ف ثبٌّشوٚع 

 .فٟ إٌبرظ اٌٛؽٕٟ اٌقبَ ثبإلػبفخ إٌٝ عؼً رٌٛٔ لطت ر١ّي إل١ٍّٟ فٟ اٌّغبي

  رؾم١ك ى٠بكح فٟ : اٌظٕبػخ ٚاالثزىبه ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّزؼٍك ةاٌٙلف اٌزبٍغ

فوص اٌؾظٛي ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد، ٚاٌَؼٟ إٌٝ رٛف١و 

فوص اٌٛطٛي اٌشبًِ ٚا١ٌَّٛه إٌٝ شجىخ اإلٔزؤذ فٟ ألً اٌجٍلاْ ّٔٛا ثؾٍٛي 

١ٍزُ اٌؼًّ ػٍٝ ػّبْ االٔلِبط االعزّبػٟ ٚاٌؾل ِٓ اٌفغٛح )، 2020ػبَ 

اٌول١ّخ ػجو رؾ١َٓ إٌفبم ٌٍّؼٍِٛخ ٚاٌّؼوفخ، ٚرؼ١ُّ االٍزفبكح ِٓ اٌَؼخ اٌؼب١ٌخ 

 ،(علا ػّٓ فؼبء ١ٍجؤٟ ِؤِٓ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌٛؽٕٟ

  ٌٍز١ّٕخ اٌَّزلاِخ اٌّزؼٍك ثبٌَالَ ٚاٌؼلاٌخ ٚاٌّؤٍَبد اٌَبكً ػشو اٌٙلف 

٠ٚزّضً فٟ رشغ١غ إلبِخ ِغزّؼبد ١ٍٍّخ ٚشبٍِخ ٌٍغ١ّغ ِٓ أعً رؾم١ك : اٌم٠ٛخ

اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ٚرٛف١و إِىب١ٔخ اٌٛطٛي إٌٝ اٌؼلاٌخ ٌٍغ١ّغ ٚثٕبء ِؤٍَبد 
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فؼبٌخ ٚفبػؼخ ٌٍَّبءٌخ ٚشبٍِخ ٌٍغ١ّغ ػٍٝ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد، ِٚٓ ِمبطل ٘نا 

 :اٌٙلف

 طالػ اإلكاهح ػجو اٌولّٕخ ٚرج١َؾ االعواءاد اٌج١وٚلواؽ١خ، ٚمٌه ػجو إهٍبء إ

رىوً ِجبكا  (اٌّٛاؽٓ ٚاٌّؤٍَخ)إكاهح إٌىزو١ٔٚخ فٟ فلِخ اٌَّزقل١ِٓ 

 شفبف١خ، ٔغبػخ، ٚصٛل١خ ٍٚالِخ ٚعٛكح اٌقلِبد، : اٌؾٛوّخ اٌوش١لح

  رؼي٠ي ١ٍبكح اٌمبْٔٛ ػٍٝ اٌظؼ١ل٠ٓ اٌٛؽٕٟ ٚاٌلٌٟٚ ٚػّبْ رىبفؤ فوص

 ٚطٛي اٌغ١ّغ إٌٝ اٌؼلاٌخ،

 ،إٔشبء ِؤٍَبد فؼبٌخ ٚشفبفخ ٚفبػؼخ ٌٍَّبءٌخ ػٍٝ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد 

 ،ر١ٍٛغ ٚرؼي٠ي ِشبهوخ اٌجٍلاْ إٌب١ِخ فٟ ِؤٍَبد اٌؾٛوّخ اٌؼب١ٌّخ 

 : اٌزب١ٌخ ٌٍجؤبِظ ػٍٝ اٌّؾبٚه األٍب١ٍخ االٍزوار١غ١خ اٌقطخ ٚرورىي

اٌز١١َٔٛٓ  ٔفبم ٚرؼ١ُّ اٌول١ّخ اٌفغٛح ِٓ ٚاٌؾل االعزّبػٟ االٔلِبط ػّبْ  -

 اٌؼب١ٌخ علا، اٌَؼخ ِٓ ٌالٍزفبكح االعزّبػ١خ ٚاٌفئبد اٌغٙبد وً ِٓ ٚاٌز١َٔٛبد

 ، اإلدارة رقمنة  -

٠يفو  ر١ّي لطت ٌزىْٛ اٌز١َٔٛخ ثبٌٛعٙخ ٚاالهرمبء اٌولّٟ االلزظبك رط٠ٛو -

 . اٌولّٟ اٌّغبي فٟ ثبٌىفبءاد

:  فً أساسا ستراتٌجٌةاال البرنامج أهداؾ وتتمثل هذا

   رط٠ٛو إٌفبم إٌٝ اٌقلِبد اٌشبٍِخ االرظب١ٌخ ٚاٌجو٠ل٠خ ٚرىٌٕٛٛع١بد االٔزؤبد ماد

 اٌَؼخ اٌؼب١ٌخ،

  رىوً  (اٌّٛاؽٓ ٚاٌّؤٍَخ)إهٍبء إكاهح إٌىزو١ٔٚخ فٟ فلِخ اٌَّزقل١ِٓ رؼي٠ي

 ، ِجبكا اٌؾٛوّخ اٌوش١لح

  اٌٛؽٕٟ إٌبرظ فٟ َِٚبّ٘زٗ اٌزشغ١ٍ١خ للهرٗ ِٓ اٌوفغ ػجو) اٌولّٟ االلزظبك ر١ّٕخ 

 ،اٌّغبي فٟ إل١ٍّٟ ر١ّي لطت رٌٛٔ عؼًِغ  (اٌقبَ

 2025-2020 اإلشارة أن المهمة بصدد إعداد المخطط الوطنً االستراتٌجً وتجدر  

: حول والتً ستتمحور أساسا هااألهداؾ الخاصة بوستراتٌجٌة االالذي سٌحدد  
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االندماج الرقمً والمالً عبر إرساء بنٌة تحتٌة فعالة ومتاحة للجمٌع وذات جودة عالٌة - 

 وعبر تعمٌم استعمال التكنولوجٌا فً المعامالت المالٌة،

التعرٌؾ بتونس كوجهة لالستثمار فً مجال تكنولوجٌات المعلومات واالتصال وتدعٌم  -

منظومة التجدٌد والتشجٌع على المبادرة الخاصة وذلك باالستناد على النتائج اإلٌجابٌة 

التً تم تحقٌقها خالل فترة جائحة كورونا من أجل إٌجاد حلول تكنولوجٌة مجّددة تساهم 

 فً تسدٌد حاجٌات مختلؾ القطاعات،

رقمنة اإلدارة وتبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة من أجل إرساء إدارة عصرٌة فّعالة وشفافة   -

 خدمة للمواطن والمإسسات االقتصادٌة،

الذكاء االصطناعً )دعم تموقع تونس فً مجال استخدام التكنولوجٌات الحدٌثة    -

،Blockchain ...)، 

العمل على إرساء منظومة تالئم السٌاسات الوطنٌة للتكوٌن والتشؽٌل : التكوٌن والتشؽٌل  - 

 مع حاجٌات قطاع تكنولوجٌات المعلومات واالتصال،

 .فٌذ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لألمن السٌبرنً وفقا لمقتضٌات حماٌة المعطٌات الشخصٌة تن -

 .أعاله المذكورة االستراتٌجٌة اؾدااله ٌكرس مما

 : ؽَت األٔشطخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزب2021ٌٟٚرزٛىع ١ِيا١ٔخ ثؤبِظ اٌز١ّٕخ اٌول١ّخ ٌَٕخ 

 
 بحساب ألؾ دٌنار                                                                                   

تقذيراخ ضُح  األَشطح انثرَايج

2021 

 

 

 

 

 

 

 انتًُيح انرقًيح

 

 

 

 

 

 

 25638 تطوير البنية التحتية لالتصاالت والخدمات الشاملة : 1النشاط 

 2021 تنمية االقتصاد الرقمي: 2النشاط 

 14205 رقمنة االدارة: 3النشاط 

تشجيع االستثمار ودفع  التشغيل في المجاالت الرقمية : 4النشاط 
 خاصة الموجهة للتصدير 

266 

 1000 منحة لفائدة الديوان الوطني للبريد: 5النشاط 

 - منحة لفائدة مركز البحوث و الدراسات: 6النشاط 

 40989 منحة لفائدة الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي و التلفزي: 7النشاط 

 4833 منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية: 8النشاط 

 5298 منحة لفائدة الوكالة الفنية لإلتصاالت: 9النشاط 

 2500 منحة لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية: 10النشاط 

 1000 منحة لفائدة المركز الوطني لإلعالمية: 11النشاط 

 4380 منحة لفائدة مؤسسة تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية: 12النشاط 
 102130 المجــمـــوع
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 أداء انثرَايج -2
األهداف اإلستراتٌجٌة للبرنامج وتطور مؤشرات األداء - 2-1

 :٠زّضً إؽبه أكاء اٌجؤبِظ فٟ ِب ٠ٍٟ

 

 انشايهح االتصانيح وانثريذيح انُفار إنً انخذياخ تطىير : 1-1-1 انهذف

 :وتكُىنىجياخ االَترَاخ راخ انطعح انعانيح

 : انهذف تقذيى 

ٌرتكز تطوٌر الخدمات الشاملة باألساس على تحسٌن البنٌة التحتٌة االتصالٌة 

بجمٌع فئاته  المجتمع أفراد لفائدة جمٌع والبرٌدٌة مّما ٌسمح بتوفٌر الخدمات األساسٌة

النائٌة، حٌث  بالمناطق بما فً ذلك الفئات الهشة وذات االحتٌاجات الخصوصٌة خاصة

 أكبر االتصاالت وخدمات البرٌد من شؤنه تحقٌق أّن دعم تؽطٌة هذه المناطق بشبكات

الفرص  تكافإ االجتماعٌة ودعم النمو الجهوي عبر ضمان والعدالة المساواة من قدر

  والمساهمة الفاعلة فً التنمٌةالحّد من الفجوة الرقمٌةوبالتالً  ،بٌن كل الجهات والفئات

 . واالجتماعٌة بالجهات االقتصادٌة

 ذات السعة شبكاتال منن حق المواطن فً االستفادة اإلى ضمهذا الهدؾ ٌرمً و

 مع  وتمكٌنه من التعلم والمعرفة فً مختلؾ المجاالت،السعة العالٌة جداالعالٌة و

  .ضمان السالمة المعلوماتٌة

 

 :انهذف يرجع 

تسعى الدولة إلى تحقٌق العدالة االجتماعٌة، والتنمٌة  " 12الفصل : الدستور التونسً

المستدامة، والتوازن بٌن الجهات، استنادا إلى مإشرات التنمٌة واعتمادا على مبدأ التمٌٌز 

  ."كما تعمل على االستؽالل الرشٌد للثروات الوطنٌة. اإلٌجابً

  تضمن الدولة الحق فً اإلعالم والحق فً النفاذ إلى المعلومة " 32الفصل .

 ."تسعى الدولة إلى ضمان الحق فً النفاذ إلى شبكات االتصال
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لكل شخص الحق فً التمتع بخدمات االتصاالت،  " 3 الفصل  : مجلة االتصاالت**

: وٌتمثل هذا الحق فً

الحصول على الخدمات الشاملة لالتصاالت على كامل تراب الجمهورٌة - 

 .التونسٌة

 .التمتع بخدمات االتصاالت األخرى حسب مجال التؽطٌة لكل خدمة- 

 .حرٌة اختٌار مزود خدمات االتصاالت حسب مجال التؽطٌة لكل خدمة- 

.  المساواة فً الحصول على خدمات االتصاالت- 

  من مجلة االتصاالت الذي ٌعرؾ الخدمات الشاملة لالتصاالت 11الفصل 

. وشروط توفٌرها

ضمان حق العموم فً الخدمات البرٌدٌة األساسٌة : ".. الفصل األول: مجلة البرٌد**

  "....مع تؤمٌن سرٌة المراسالت

  من مجلة البرٌد الذي بٌن شروط ممارسة الخدمات البرٌدٌة األساسٌة7الفصل . 

 : تانهذف انخاصح انًؤشراخ اعتًاد يثرراخ 

 ساكن100عدد اشتراكات االنترنات لكل   :1.1.1.1لمؤشر ا  

ضمان االندماج االجتماعً ان اعتماد هذ المإشر من شؤنه أن ٌبٌن سعً الدولة إلى 

الرقمٌة، حٌث أن عدد االشتراكات باالنترنات من شؤنه أن ٌبٌن تطور والحّد من الفجوة 

عدد السكان الذٌن ٌستخدمون االنترنت، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما تم ضمان حق 

 .المواطن التونسً فً النفاذ إلى شبكات االتصال كما هو مكفول بالدستور التونسً

  انثريذيحَطثح انتغطيح :  2.1.1.1انًؤشر  

 فً البلدٌات حسب البرٌدٌة التؽطٌة مإشر قٌمة تحقٌق على للبرٌد الوطنً الدٌوان ٌعمل

 ".أقل أو  ساكن10000 لكل برٌد  مكتب "حدود

 

  يثادئ تكرش خذيح انًطتخذييٍ في إرضاء إدارج إنكتروَيح :2.1.1انهذف 

ن ٌكرس أنه أن إرساء إدارة الكترونٌة من شإ :تقدٌم الهدف: انرشيذج انحىكًح

وذلك من خالل تبسٌط اإلجراءات سٌاسٌة الدولة فً ترسٌخ مبادئ الحوكمة الرشٌدة 

 مما ٌعود نفعا على تحسٌن اإلدارٌة والمسارات الداخلٌة وعبر مكافحة البٌروقراطٌة
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 وتعصٌرها وهذا فً كنؾ (المإسسةلمواطن وا)  للمستخدمٌنالخدمات المقدمة

 .التكافإ المجتمعً الشفافٌة الذي ٌضمن حق

 تونس الرقمٌة"المخطط الوطنً االستراتٌجً : يرجع انهذف". 

 يثرراخ اعتًاد انًؤشراخ:  
المواطن أو )عدد الخدمات الرقمية المقدمة لممستخدمين : 1.2.1.1المؤشر   -

 (المؤسسة

 ٌّشجع على االرتباط الوثٌق لهذا المإشر بمستوى الخدمات اإللكترونٌة ومدى استعمالها

 .التؤكد من مدى صلوحٌة وجودة هذه الخدمات

  كلٌا عبر منظومة المعالجة الكترونٌا نسبة المراسالت : 2.2.1.1المؤشر

: (علٌسة)التصّرف اإللكترونً فً المراسالت 
المرور من مراسالت إدارٌة ورقٌة إلى مراسالت معالجة إلكترونٌا بصفة كلٌة منذ 

 .نشؤتها
 

  ويطاهًته انتشغيهيح قذرته يٍ انرفع عثر) انرقًي االقتصاد تًُيح :3.1.1انهذف 

: انًجال في إقهيًي تًيس قطة تىَص جعميع  ( انخاو انىطُي انُاتج في

 

 إلى فسح " تونس الرقمٌة"ٌهدؾ المخطط الوطنً االستراتٌجً  : تقذيى انهذف

مجاالت المبادرة واالستثمار وتطوٌر مناخ األعمال من خالل وضع أطر تشرٌعٌة 

وترتٌبٌة محفزة لبعث وتطوٌر المإسسات االقتصادٌة تقوم خاصة على االبتكار 

والتجدٌد وإعتماد التكنولوجٌات الحدٌثة لتحقٌق قٌمة مضافة عالٌة وقدرة تنافسٌة 

 على المستوى الوطنً واإلقلٌمً والعالمً،

التؤسٌس لمنوال اقتصادي جدٌد ٌقوم على دفع المبادرة الخاصة كما ٌهدؾ إلى 

والتجدٌد وتحفٌز االستثمار فً المجال الرقمً من خالل التسوٌق للوجهة التونسٌة 

 . مإمنا على المستوى اإلقلٌمًيوفر فضاء سٌبرني ،كقطب تمٌز ونسٌج كفاءات

 تونس الرقمٌة"المخطط الوطنً االستراتٌجً : يرجع انهذف  "
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 يثرراخ اعتًاد انًؤشراخ:  

  الرقمً فً الناتج المحلً اإلجمالًاالقتصادنسبة مساهمة  :1.3.1.1المؤشر  

تم اختٌار هذا المإشر باعتباره ٌعكس واقع مساهمة القطاع فً الناتج المحلً                

 الوطنٌةاإلجمالً وهو مإشر محتسب باعتماد المعطٌات المتوفرة ضمن الحسابات 

 .التً ٌمسكها المعهد الوطنً لإلحصاء

  سنوٌا عالمة على المتحصلة الناشئة المؤسسات عدد :2.3.1.1المؤشر : 

إحدى السٌاسات العمومٌة لتحوٌل المنوال  ٌعكس ألنه المإشر اختٌار هذا               تم

 تؤمٌن فً الناشئة للمإسسات األساسً الدور إلى االقتصادي لتونس وذلك بالنظر

 .الرقمً التحول

 بداٌة من شهر أفرٌل (Label Start Up)            وقد تم االنطالق فً إسناد العالمات 

 رشغ١غ اٌؼٕظو إٌَبئٟ ٌٍّشبهوخ كما تجدر اإلشارة أنه سٌتم العمل على. 2019

 .رىض١ف اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزؼو٠ف ثبٌّشوٚعٚمٌه ِٓ فالي فٟ ثؤبِظ رٌٛٔ إٌبشئخ 

 

  تونس الذكٌةمشروع إطار فً عدد فرص العمل الجدٌدة: .3.1.1.3المؤشر : 

 خلق مواطن شؽل فً مجال تكنولوجٌا إلىٌهدؾ مشروع تونس الذكٌة أساسا 

 من الشؽل المحدثةعدد مواطن  بالتالً تجدر متابعة تطورواالتصال، والمعلومات 

 لتقٌٌم أداء استراتٌجٌا وجعله مإشرامشروع القبل الشركات المنضوٌة تحت 

 .البرنامج

 األهداف
 االستراتيجية

مؤشرات قيس 
 األداء

 انجازات الوحدة
2019 

 تقديرات 2020ق م 
2021 2022 2023 

: 1-1-1الهدف 
النفاذ إلى تطوير 

 الشاممة الخدمات
االتصالية والبريدية 

وتكنولوجيات 
االنترنات ذات السعة 

 العالية

 : 1.1.1.1 المؤشر

عدد اشتراكات اإلنترنات 
 100القارة والجوالة لكل 

 ساكن

 96 94 92 90 87.9 عدد

 :2.1.1.1 المؤشر
 البريديةنسبة التغطية 

 نسبة
  السكان

 لكل بريد مكتب
ساكن  10977

66,6 

 لكل بريد مكتب
 ساكن 10834

 بريد مكتب
 لكل

10795 
 ساكن

 بريد مكتب
 لكل

10889 
 ساكن
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 "2025-2020رٌٛٔ اٌول١ّخ " ثبٌّبئخ ثبٌَٕجخ ٌٍّقطؾ 6 ٚرُ إػزّبك َٔجخ 2019ِؼط١بد غ١و ِؾ١ٕخ ِٓ لجً اٌّؼٙل اٌٛؽٕٟ ٌإلؽظبء ثبٌَٕجخ ٌَٕخ * 

 
 :أَشطح انثرَايج - 2-2

 

 :رزّضً أٔشطخ اٌجؤبِظ فٟ

  

انتذخالخ انًؤشراخ األهذاف 
انًشاريع انًتىاصهح )األَشطح انفرعيح

 (وانجذيذج

تطوٌر   1-1-1الهدف 
النفاذ إلى الخدمات 
الشاملة االتصالٌة 

والبرٌدٌة وتكنولوجٌات 
االنترنات ذات السعة 

  العالٌة

 

 

 

 

 :1.1.1.1المؤشر
عدد اشتراكات 
اإلنترنت القارة 
والجوالة لكل 

 ساكن 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العناصر المرجعية إعداد 
كراسات لطمبات العروض و

الشروط االنطالق في إجراءات 
الصفقات العمومية ومتابعة التنفيذ 

وصوال إلى مرحمة الخالص 
 

 

مشروع تغطية المناطق البيضاء - 
  2المندمجة  مشروع الشبكة الوطنية اإلدارية- 

RNIA II 
مشروع منظومة مراقبة الشبكة الوطنية اإلدارية - 

 NOCالمندمجة
  III RNIAمشروع الشبكة اإلدارية المندمجة بمديات- 
مشروع انجاز شبكة ألياف بصرية والسمكية - 

خارجية باثنتي عشر مركبا جامعيا وتسعة عشر 

  2-1-1الهدف 
إرساء إدارة تعزيز 

 خدمة فيإلكترونية 
 تكرسالمستخدمين 

 الحوكمة مبادئ
 الرشيدة

: 2.1.1.1المؤشر 
عدد الخدمات الرقمية 
المقدمة لممستخدمين 

 (المواطن أو المؤسسة)

 85 70 50 20 9 خدمة

   :2.2.1.1المؤشر 
نسبة المراسالت 

كميا المعالجة الكترونيا 
عبر منظومة التصّرف 

اإللكتروني في 
 (عميسة)المراسالت 

 %100 %90 %80   نسبة

 :  3.1.1الهدف 
 االقتصاد تنمية

 جعلمع  الرقمي
 تميز قطب تونس
 المجال في إقميمي

:  1.3.1.1المؤشر 
 االقتصادنسبة مساىمة 

الرقمي في الناتج 
 المحمي اإلجمالي

 (*)4.5 (*)4.5 (*)4.5 (*)4.5 (*)4.5 نسبة 

 :2.3.1.1المؤشر 
  الناشئة المؤسسات عدد

 عالمة عمى المتحصمة
 سنويا

 200 200 200 200 192 عدد

 :3.3.2.2المؤشر 
عدد فرص العمل 

 الجديدة
 6000 6000 6000 6000 6715 عدد
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معيدا عاليا لمدراسات التكنولوجية 
 مشروع القبول الفني لشبكة االلياف البصرية- 
 مشروع البنية التحتية الوطنية لممعمومات الجغرافية- 
تركيز خدمات ذات قيمة مضافة عبر الشبكات - 

اإلدارية المندمجة  
تحسين التغطية بشبكة االتصاالت لفائدة - 

 Edunet المؤسسات التربوية لتوفير السعة العالية
10 
 IV RNIAمشروع الشبكة اإلدارية المندمجة عدالة- 

 :2.1.1.1المؤشر
نسبة التغطٌة 

 البرٌدٌة
 

تحسين وتعصير البنية التحتية لمشبكة البريدية -  
إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تأىيل البناءات، تييئة )

 ،(البناءات، اقتناء العقارات
تييئة المقرات اإلدارية والمقرات المختصة - 
منظومات وتجييزات السالمة لمبناءات - 
تجييزات مقرات البريد )تعصير وسائل العمل - 

التونسي، تجييزات االتصال التجاري، تجييزات 
 (ومنظومات البريد الالمادي

تجييزات االتصال التجاري وتنظيم العمل بمكاتب - 
وتجييزات البريد الالمادي / البريد
تجديد وتدعيم أسطول النقل - 
 تطوير األنظمة المعموماتية لإلنتاج والتصرف -

والشبكة االعالمية والسالمة 
دراسات - 
تكريس مينة التجارة االلكترونية المحترفة بالبريد - 

التونسي  
تكريس المينة الموجيستية البريدية والتموقع كمزود - 

خدمات لوجيستية وطنية 
إحداث بنك بريدي - 
خمق نشاط تجاري متطور في مجال - 

 الطوابع البريدية والتسويق الدولي ليا
وتدعيم دور البريد  إعادة خمق الخدمات البريدية- 

 كمنصة لمتحول الرقمي لفائدة الدولة
تعزٌز : 2.1.1الهدف 

إرساء إدارة إلكترونٌة 
 فً خدمة المستخدمٌن  

 
 
 
 

المؤشر 

عدد : 1.2.1.1

الخدمات الرقمٌة 

المقدمة 

 للمستخدمٌن 

 

 
 

 
 

 تركيز بوابة موحدة لمخدمات االلكترونية - 
 Solution)تركيز نظام مدمج لمبريد التونسي - 

Informatique de Gestion Intégrée ) 
تركيز البريد الرقمي لممواطن عمى غرار الخدمات - 
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تعزٌز : 2.1.1الهدف 
إرساء إدارة إلكترونٌة 
 فً خدمة المستخدمٌن  

 

 

 

 

 

 

 

: 1.2.1.1المؤشر 
عدد الخدمات 

الرقمٌة المقدمة 
للمستخدمٌن 

المواطن او )
 (المؤسسة

  Lettre recommandée: االلكترونية 
électronique avec accusé de réception 

- Boite Postale Digitale - Cachet 
Postal Digital 

 Portail de laا)تركيز منظومة بوابة العدالة - 
Justice) 

تركيز منظومة السجل العدلي - 
تركيز التطبيقات ذات العالقة بالخدمات - 

 (E-Visa)اإللكترونية لمشؤون الخارجية 
تركيز التطبيقات ذات العالقة بالخدمات - 

 (E-Consulat)اإللكترونية لمشؤون الخارجية 
إرساء منظومة المعرف الوطني الوحيد لممواطن  - 
تأىيل منظومة الحالة المدنية - 
وضع وتركيز المنظومة الوطنية لمترابط البيني بين - 

تمّكن من ضمان التبادل : نظم المعمومات الوطنية
الالمادي والمباشر لممعطيات بين اليياكل العمومية  

تركيز الحوسبة السحابية الوطنية قصد ترشيد - 
اإلستثمارات الموجية إلقتناء المعدات وتركيز البنية 

. التحتية الالزمة إليواء المنظومات اإلعالمية
برنامج وطني إلدارة التغيير واالتصال  - 
إرساء وتركيز منظومة الخالص االلكتروني لمطمب - 

العمومي  
تركيز نظام التصرف في الموارد البشرية لموظيفة - 

العمومية  

: 2.2.1.1المؤشر 
نسبة المراسالت 

المعالجة الكترونٌا 
كلٌا عبر منظومة 

التصّرف اإللكترونً 
فً المراسالت 

 (علٌسة)

تحديد الخدمات اإلدارية التي  -
سيتم رقمنتيا عبر منظومة 
التصرف االلكتروني في 

 المراسالت
إعداد دراسة لتحديد الخصائص  -

 الوظيفية المنتظرة
رقمنة اإلجراءات عمى منظومة - 

 (Paramétrage)عميسة 
تكوين المستعممين - 
متابعة االستغالل عن طريق - 

مؤشرات االستعمال 
 

يواء منظومة  (الصيانة التطويرية) صيانة - وا 
باإلدارة " عّميسة"التصرف اإللكتروني في المراسالت 
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تنمٌة  : 3.1.1الهدف
االقتصاد الرقمً مع 
جعل تونس قطب 
تمٌز إقلٌمً فً 

 المجال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 1.3.1.1المؤشر 
نسبة مساهمة 

االقتصاد الرقمً فً 
الناتج المحلً 

 اإلجمالً

تطوير استعمال البطاقة  متابعة-
التكنولوجية الدولّية وفتحيا عمى 

مجاالت التجارة االلكترونية وارساء 
نظام جبائي يخصيا لتصبح بطاقة 

 .بنكية دولية رقمية
إعادة فتح قنوات التفاعل مع  -

منظومات عالمية مختصة في 
التحويالت المالية وعدم اإلقتصار 

 فقط وذلك  Paypalعمى شركة 
لفض اإلشكال المتعّمق بتأمين 

إدخال األموال المستحقة 
لممؤسسات التونسية واألشخاص 

الطبيعيين التونسيين بعنوان 
 .الخدمات المنجزة عبر األنترنات

تعميم خدمة الدفع بواسطة  -
 M-Payment الياتف الجوال

مواصمة التعاون مع اإلتحاد -  
 Union البريدي العالمي

Postale Universelle  UPU 
لتطوير خدمات التجارة  

اإللكترونية وتركيز مشروع المنّصة 
اإلقميمية لطرود التجارة اإللكترونية 

 . Ecom@africa "بتونس

 

المؤشر 
عدد : 2.3.1.1

المؤسسات الناشئة 
المتحصلة على 

عالمة سنوٌا حسب 
 الجنس

إعداد تصّور وبرنامج تنفيذي  -
بالنسبة لممكونين  الثالث والرابع 

من برنامج تونس الناشئة 
والمتعمقين تباعا بتطوير الكفاءات 

Talent Pool واإلدماج 
 Inclusion-الجغرافي

Géographique والشروع في 
 .المكونين  تجسيم ىذين

-تركيز صندوق الصناديق-
Fonds des Fonds - الذي

سيتولى تمويل صناديق إستثمار 

التكّفل بإجراءات ومعاليم تسجيل براءات  -
االختراع لفائدة المؤسسات الناشئة 

 
مساىمات موضوعة عمى ذمة صندوق ضمان  -

 المؤسسات الناشئة
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تنمٌة  : 3.1.1الهدف
االقتصاد الرقمً مع 
جعل تونس قطب 
تمٌز إقلٌمً فً 

 المجال

مخّتصة تسند ليا تراخيص في 
النشاط مع التوقع بإمكانية بعث 

صندوق إستثمار مخّتص و بعث 
. عدة صناديق 

: 3 .3.1.1.المؤشر
عدد فرص العمل 

فً إطار  الجدٌدة
مشروع تونس 

 الذكٌة

الترويج واستقطاب االستثمار -
في ميدان تكنولوجيا المعمومات 
واالتصال بالتنسيق مع اليياكل 

، المعنية

إبرام مختمف االتفاقيات التي - 
تندرج في إطار مشروع تونس 

الذكية لنيوض بنشاط نقل 
الخدمات خارج بمد المنشأ في 
مجال تكنولوجيا المعمومات 
، واالتصال ومتابعة إنجازىا

تنسيق إنجاز المشاريع التي - 
تندرج في إطار مشروع تونس 

 الذكية،
تنسيق إسناد االمتيازات التي - 

تمتزم بيا الدولة بعنوان المشروع 
ومتابعتو 

إنجاز التزامات األطراف - 
المنتفعة بيذه االمتيازات 

العمل عمى تطوير الكفاءات في - 
مجال تكنولوجيات  المعمومات 
واإلتصال  و مطابقتيا لسوق 

. الشغل

تصور وانجاز المحامل االشيارية الخاصة - 
" تونس الذكية"بمشروع 

 
. المشاركة في تظاىرات عالمية-
 
 
تنفيذ االستراتيجية االتصالية والترويجية لتونس -

الذكية 
 

تنظيم تظاىرات لفائدة طالبي الشغل منيا معرض - 
 Smart" تونس الذكية"التشغيل السنوي لبرنامج 

Tunisia Job Fair ،
 

العمل عمى تركيز نظام معموماتي لمالءمة قدرات - 
وكفاءات الموارد البشرية التونسية في مجال 

تكنولوجيات المعمومات واالتصال مع متطمبات فرص 
العمل في مجال االقتصاد الرقمي وتخصصاتو ودعم 

وتطوير القدرة التشغيمية 
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 نفقات البرنامج -3
 

 َ ك ِمبثً 102130 فٟ ؽلٚك 2021ػجطذ ٔفمبد ثؤبِظ اٌز١ّٕخ اٌول١ّخ  ٌَٕخ 

 : ٚرزٛىع وّب 2020ٍٟ٠ َ ك ٍٕخ 106267
 ثؾَبة أك

يصادر انتًىيم  انثياٌ
إَجازاخ 

2019 
ق و 

2020 
انُطثح  انفارق 2021تقذيراخ 

(%) 

َفقاخ انتأجير 

 30 488 2100 1612 1247 َ ع َ

      َ ق ؿ َ
      ػ ؿ

 30 488 2100 1612 1247 يىارد انذونح
      َ م َ ع

 30 488 2100 1612 1247 يجًىع انقطى

َفقاخ انتطيير 

 َ ع َ
 

 
   

      َ ق ؿ َ
      ػ ؿ

      يىارد انذونح
 َ م َ ع

 
 

   
      يجًىع انقطى

َفقاخ انتذخالخ 

 َ ع َ
 

 
   

 َ ق ؿ َ
 

 
   

   60000 60000 54346 ػ ؿ
   60000 60000 54346 يىارد انذونح

      َ م َ ع
   60000 60000 54346 يجًىع انقطى

َفقاخ اإلضتثًار 

 َ ع َ
 

 
   

 َ ق ؿ َ
 

14655 10030 4625-  31- 

 0 0 30000 30000 41562 ػ ؿ

 -10 -4625 40030 44655 41562 يىارد انذونح
      َ م َ ع

 -10 -4625 40030 44655 41562 يجًىع انقطى

َفقاخ انعًهياخ 

انًانيح 

      َ ع َ
      َ ق ؿ َ

      ػ ؿ
      يىارد انذونح

 َ م َ ع
 

 
   

      يجًىع انقطى

 انًجًىع

 30 488 2100 1612 1247 َ ع َ

 َ ق ؿ َ
 

14655 10030 4625- 31- 

 90000 90000 95808 ػ ؿ
  

 -4 -4137 102130 106267 97155 يىارد انذونح
 َ م َ ع

 
 

   
 -4 -4137 102130 106267 97155 يجًىع انقطى
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

2 100 00060 000 00040 030 000102 130 000 التنمیة الرقمیة1

2 100 00060 000 00040 030 000102 130 000 1جمـــلة البرنامج
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  : َفقاخ انتأجير- 3-1

 

 فً حدود 2021ضبطت نفقات التؤجٌر تعهدا ودفعا لبرنامج التنمٌة الرقمٌة لسنة     

 . 2020 أد سنة 1612 أد مقابل 2100

 : عونا ٌتوزعون كما ٌلً 49، 2021األعوان المباشرون إلى موفى سنة    ٌبلػ 

 

 المجموع

برنامج التنمية الرقمية 

بٌان الخطط 
 4وع 

تونس الذكية 
  3و ع 

لحكومة ا
 االلكترونية

 2وع 
تنمية 

اإلقتصاد 
 الرقمي

 1وع 
البنية التحتية 

والخدمات الشاملة 

 السلط العمومٌة 0 1 0 0 1

 األعوان القارون 14 19 11 3 47

 األعوان المتعاقدون 0 0 0 1 1

 األنشطة/ الجملة   14 20 11 4 49

 
 

 : و ٌتوزع األعوان القارون حسب الوحدات العملٌاتٌة كما ٌلً 
 

 المجموع

برنامج التنمية الرقمية 

 األسالك
 تونس 4وع 

الذكية 
 3و ع 

الحكومة 
االلكترونية 

 2وع 
تنمية 

اإلقتصاد 
 الرقمي

 البنية 1وع 
التحتية والخدمات 

الشاملة 

 األعوان القارون     

 اإلدارٌون  5 8 6 3 22

 التقنٌون 9 10 5 0 24

 سلك التعلٌم 0 0 0 0 0

 خطط أخرى 0 0 0 0 0

 اإلطار الطبً  0 0 0 0 0

 العملة  0 1 0 0 1

 المجموع 14 19 11 3 47

 
 
 



33 

 

نفقات التدخالت   -3-2

ٌّة فً حدود         م د 60ضبطت نفقات التدخالت تعهدا ودفعا لبرنامج التنمٌة الرقم

وتتعلّق بمنح بعنوان  2020 م د تعهدا و دفعا مرّسمة سنة 60 مقابل 2021لسنة 

التدخالت لفائدة المنشآت والمإسسات العمومٌة ؼٌر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومٌة 

نفقات اإلستثمار  -3-3

 أد 60000 فً حدود 2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج  التنمٌة الرقمٌة لسنة 

. 2020 أد دفعا سنة 44655 أد تعهدا و 60000 أد دفعا مقابل 40030تعهدا و 

: وتتوزع حسب البرامج الفرعٌة على النحو التالً

 

 أٌف ك٠ٕبه : اٌٛؽلح 

 انثياٌ
 ق و 2019إَجازاخ 

 (%)انُطثح  انفارق 2021تقذيراخ  2020 

 دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد

انثرَايج 

: 1انفرعي 

 انتًُيح انرقًيح

41562* 41562 60000 44655 60000 40030 0 4625- 0 -10 

 10- 0 -4625 0 40030 60000 44655 60000 41562 41562 انًجًىع

 اإللزظبه ػٍٝ طوف إػزّبكاد االٍزضّبه اٌّجوِغخ 2019ٚفك اٌزج٠ٛت اٌغل٠ل ١ٌٍّيا١ٔخ ٚ إٌّظٛه اٌجواِغٟ اٌغل٠ل ٌٍّّٙخ ، ؽ١ش رُ ٍٕخ  *

 .ثبٌؾَبة اٌقبص فٟ اٌقي٠ٕخ  ١ٌّيا١ٔخ اٌجواِظ اٌـزٟ شىٍذ الؽمب ثؤبِظ اٌز١ّٕخ اٌول١ّخ 

 

 :وّب ٠ّىٓ رٛى٠ؼٙب وّب ٠ٍٟ
 ك٠ٕبه أٌف : اٌٛؽلح       

 

انًىارد انعايح 

 نهًيساَيح
يىارد قروض 

 خارجيح يىظفح
يىارد حطاتاخ 

 خاصح
 انًجًىع

 دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد

 35030 50000 30000 30000 5030 20000 - - يشاريع تصذد اإلَجاز

 5000 10000 - - 5000 10000 - - يشاريع جذيذج

 40030 60000 30000 30000 10030 30000 0 0 انًجًىع 
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 :ٚلل رطٛهد ٔفمبد االٍزضّبه ػٍٝ َِزٜٛ اػزّبكاد اٌزؼٙل ٚاػزّبكاد اٌلفغ وّب ٠ٍٟ
  

 أٌف ك٠ٕبه: اٌٛؽلح    *       

 انثياٌ
 تطىر اإلعتًاداخ 2021تقذيراخ  2020ق و   2019اَجازاخ 

 دفع تعهذ دفع تعهذ دفع تعهذ دفع تعهذ
ِشبه٠غ ثظلك 

اإلٔغبى 
- - 54150 38805 50000 35030 -4150 -3775 

ِشبه٠غ ٚثواِظ 

عل٠لح 
- - 5850 5850 10000 5000 4150 -850 

 4625- 0 40030 60000 44655 60000 41562 41562 انًجًىع
 

 :أهى انًشاريع انًتىاصهح وانجذيذج انراجعح نثرَايج انتًُيح انرقًيح*

 

إٔغبى ػل٠ل اٌّىٛٔبد ِشوٚع رٌٛٔ اٌول١ّخ ٚ اٌّّٛي ِٓ لجً اٌجٕه اإلفو٠مٟ ٌٍز١ّٕخ ثىٍفخ    - 

 ٚ أّ٘ٙب 2017 ك٠َّجو 21 ١ٍِْٛ أٚهٚ ثّمزؼٝ ارفبل١خ اٌموع اٌّجوِخ ِغ اٌجٕه ثزبه٠ـ 71.5

 ١ٍِْٛ ك٠ٕبه فزوح اإلٔغبى رّزل ِٓ عبٔفٟ 24اٌىٍفخ )ِشوٚع اٌشجىخ اإلكاه٠خ إٌّلِغخ ػلاٌخ 

، ِٚشوٚع رؾ١َٓ اٌزغط١خ ثشجىخ االرظبالد ٌفبئلح اٌّؤٍَبد (2022 إٌٝ عبٔفٟ 2021

 3 ١ٍِْٛ ك٠ٕبه ٠ّزل إٔغبىٖ ٌـفزوح 34اٌىٍفخ  )((Edunet 10اٌزوث٠ٛخ ٌزٛف١و اٌَؼخ اٌؼب١ٌخ 

:  َ ك فزوح اإلٔغبى 30اٌىٍفخ)ٚروو١ي ٔظبَ ِلِظ ٌٍجو٠ل اٌزَٟٛٔ  (2023 - 2021ٍٕٛاد 

وٍفخ )ِٚشوٚع روو١ي ِٕظِٛخ اٌزواثؾ اٌج١ٕٟ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌٛؽ١ٕخ  (2023 - 2020

ِٚشوٚع روو١ي اٌؾٍٛجخ  (2022 عٛاْ – 2020عٛاْ :  ١ٍِْٛ ك٠ٕبه فزوح اإلٔغبى 16.5

 (2023 -2021:  َ ك فزوح اإلٔغبى32اٌىٍفخ )اٌَؾبث١خ اٌٛؽ١ٕخ 

أطالق اٌلهاٍبد اٌقبطخ ثّشوٚع اٌؾىِٛخ اإلٌىزو١ٔٚخ ٌلػُ اٌزؾٛي اٌولّٟ ٌٍقلِبد - 

 َ كٚاله ثّمزؼٝ ارفبل١خ اٌموع اٌّجوَ 100اإلكاه٠خ ٚاٌّّٛي ثموع ِٓ اٌجٕه اٌلٌٟٚ ثم١ّخ 

 ِغ اٌجٕه اٌلٌٟٚ ٌإلٔشبء ٚاٌزؼ١ّو ٚاٌنٞ ٠ٙلف إٌٝ رؾم١ك إٌفبم 2020 عبٔفٟ 30ثزبه٠ـ 

رٛف١و ؽٍٛي ِؤٍَبر١خ : اٌؼبكي ٌغٍّخ ِٓ اٌقلِبد االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ ِٚٓ أُ٘ ِىٛٔبرٗ 

 ٍٕٛاد ثلا٠خ ِٓ ٍٕخ 5 ١ٍِْٛ كٚاله فزوح اإلٔغبى16.2اٌىٍفخ )ٚهل١ّخ ِٛعٙخ ٌٍَّزقل١ِٓ 

 ٍٕٛاد 5 ١ٍِْٛ كٚاله فزوح اإلٔغبى36اٌىٍفخ )ثبإلػبفخ هثؾ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ  (2020

 47.4اٌىٍفخ .)ٚرؼي٠ي للهاد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌمطبع اٌقبص فٟ إٍلاء اٌقلِبد (2024 - 2021

 (2024 - 2021 ٍٕٛاد ١ٍِ5ْٛ كٚاله فزوح اإلٔغبى 
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 انقيادج وانًطاَذج: 9انثرَايج 
 

 تقذيى انثرَايج وإضتراتيجيته -1
 

ُّ رم١َُ ثؤبِظ اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح إٌٝ ثؤبِظ فوػٟ ٚؽ١ل  :ر

 ٠شزًّ ٘نا اٌجؤبِظ اٌفوػٟ  :انقيادج وانًطاَذج

ػٍٝ عٍّخ األٔشطخ اٌزبثؼخ أٍبٍب ٌٍل٠ٛاْ ٚاٌّزؼٍمخ ثؼ١ٍّبد اٌّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ 

ٚاإلشواف ٚاٌزقط١ؾ ٚاٌلهاٍبد وّب ٠ؼطٍغ ثٛظبئف اٌلػُ األفم١خ اٌزٟ رمَٛ 

ثئٍلاء ِقزٍف اٌقلِبد ٌجم١خ اٌجواِظ اٌؼ١ٍّبر١خ َِٚبٔلرٙب فٟ رؾم١ك أ٘لافٙب 

. ٚرٕف١ن ١ِيا١ٔبرٙب

: وٌتفرع هذا البرنامج الفرعً إلى ثالث وحدات عملٌاتٌة

  القٌادة والمساندة: 1الوحدة العملٌاتٌة 

  المعهد العالً للدراسات التكنولوجٌة بتونس: 2الوحدة العملٌاتٌة 

  المدرسة العلٌا للمواصالت بتونس  :3الوحدة العملٌاتٌة

ٍزوار١غ١خ ثؤبِظ اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح فٟ فبػ١ٍزٗ ِٓ فالي كػّٗ ٌجم١خ اٌجواِظ إرزّضً 

. ؽزواَ ا٢عبي ٚعٛكح اٌقلِبد اٌَّلاحإاٌؼ١ٍّبر١خ ِٓ ؽ١ش 

اٌؼ١ٍّبر١خ ثبػزجبه  ٘نا ٠ٚؼزجو ثؤبِظ اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح اٌوافل اٌوئ١َٟ ٌجم١خ اٌجواِظ

 :أٔٗؽج١ؼزٗ األفم١خ ؽ١ش 

 ،٠َبٔل اٌجواِظ اٌؼ١ٍّبر١خ فٟ رغ١َُ أ٘لافٙب 

 ثبٌلػُ ٚاٌَّبٔلح،اللخ٠َلٞ ٌفبئلرٙب فلِبد ماد اٌغ  

 ٠ٛفو ٌٙب اٌلػُ اٌزمٕٟ ٚاٌٍٛعَزٟ ثّب ٠ّىٓ ِٓ إػلاك ا١ٌّيا١ٔخ ٚرٕف١ن٘ب. 

:  ثؤبِظ اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح ػٍٝ ٚفٟ إؽبه اٌزٛعٙبد اٌٛؽ١ٕخ، رمَٛ اٍزوار١غ١خ

 ،رط٠ٛو إٌّظِٛخ اٌزشو٠ؼ١خ فٟ اٌمطبع 

 ،ٟؽٛوّخ االؽبه اٌّؤٍَبر 

  رفؼ١ً ِقوعبد اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌاللزظبك اٌولّٟ ٚاٌّغبٌٌ اٌٛىاه٠خ ِٚزبثؼخ

 اٌزٛط١بد إٌّجضمخ ػٕٙب ٚغ١و٘ب ِٓ لواهاد هئ١ٌ اٌّّٙخ،

 ،روو١ي آ١ٌبد اٌولبثخ ٚاٌؾٛوّخ 
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  هلّٟ اٌىً " االرغبٖ ٔؾٛ اػزّبكFull Digital "كافً اٌّّٙخ. 

:  ػٍٝ أُ٘ األ٠ٌٛٚبد، وّب رورىي

اٌوئ١َٟ ٌزأ١ً٘ اإلكاهح ه االهرمبء ثبٌّٛاهك اٌجشو٠خ ثبػزجبه٘ب اٌؼٕض 

ٚرط٠ٛو عٛكح فلِبرٙب ٚإٌٙٛع ثبٌؼاللخ إٌٛػ١خ ٚاٌى١ّخ ث١ٓ اإلكاهح ٚاٌّزؼب١ٍِٓ 

ِؼٙب ٚمٌه ثبٌزلل١ك فٟ رؾل٠ل اٌؾبع١بد ٚاٌغلٜٚ اٌٛظ١ف١خ ٌالٔزلاة، ٚؽَٓ 

 اٌملهاد ٚاٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ، ٚرؼي٠ي رٛظ١ف 

 ،ٚػغ ثؤبِظ ٌزط٠ٛو اٌقلِبد االعزّبػ١خ اٌَّلاح ٌفبئلح االػٛاْ 

روش١ل اٍزٙالن اٌطبلخ ٚط١بٔخ ا١ٌَبهاد اإلكاه٠خ ٚر١ٙئخ اٌجٕبءاد ٚرٛف١و  

 اٌؼًّ، ِّب ٠َّؼ ثؾَٓ اٌزظوف فٟ ٌّزطٍجبداٌّؼلاد ٚاٌزغ١ٙياد اٌالىِخ 

 اٌّٛاهك اٌّبك٠خ ٚرؾ١َٓ ظوٚف اٌؼًّ،

رؾ١َٓ اٌزظوف فٟ االػزّبكاد ٚمٌه ِٓ فالي رؾ١َٓ َٔك اٍزٙالن  

 ،االػزّبكاد فبطخ اٌّزؼٍمخ ثبالٍزضّبه

 .ثبٌّّٙخروو١ي ٔظبَ ِؼٍِٛبرٟ  

 

 
 

القٌادة والمساندة 

القٌادة والمساندة

المدرسة العلٌا : 3وع
للمواصالت بتونس

المعهد العالً ا:2وع
للدراسات التكنولوجٌة 

بتونس

القٌادة :1وع
والمساندة

 ثؤبِظ فوػٟ

ٚؽلاد 

 ػ١ٍّبر١خ

 ثؤبِظ 
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 : ؽَت األٔشطخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزب2021ٌٟ ٌَٕخ ثؤبِظ اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلحٚرزٛىع ١ِيا١ٔخ 

 
 ك.أ:                                                              اٌٛؽلح

 2021تقذيراخ  األَشطح انثرَايج

انقيادج 

وانًطاَذج 

 305 4 اٌم١بكح: 1إٌشبؽ 

 863 11فلِبد ٌٛع١َز١خ ٚر١١َو : 2 إٌشبؽ

 130 6 (اٌّؼٙل) ِزبثؼخ اٌزظوف اإلكاهٞ ٚاٌّبٌٟ: 3 إٌشبؽ

 572 9 (اٌّلهٍخ)ِزبثؼخ اٌزظوف اإلكاهٞ ٚاٌّبٌٟ   :4 إٌشبؽ

 31870 انًجًىع
 

 

 أداء انثرَايج -2
 

 :٠زّضً إؽبه أكاء اٌجؤبِظ فٟ ِب ٠ٍٟ

 

تطبٌقا للتوجهات المقترحة حول وضع إطار مشترك لبرنامج القٌادة والمساندة 

تّم تجمٌع جملة األنشطة المتعلقة بإدارة وتسٌٌر المهمة والتً تإمن وظائؾ الدعم 

 :التسعة المشتركة إلى ثالثة أنشطة رئٌسٌة والمتمثلة أساسا فً

 األنشطة المتعلقة بالقٌادة -

 األنشطة المتعلقة بالتصرؾ فً المٌزانٌة -

 األنشطة المتعلقة بالموارد البشرٌة -

وعلٌه تّم ضبط األهداؾ االستراتٌجٌة التً تترجم األنشطة الرئٌسٌة المذكورة 

 :وتمكن من تحقٌقها على المدى المتوسط والبعٌد، وهً

 فاعلٌة برنامج القٌادة والمساندة -

 التحكم فً كتلة األجور -

 تحسٌن التصرؾ فً االعتمادات -

 فاعلٌة برنامج القٌادة والمساندة: 1.1.9الهدف 

 تعتبر فاعلٌة البرنامج هدفا استراتٌجٌا أساسٌا لبرنامج القٌادة والمساندة : تقدٌم الهدؾ

حٌث ٌعمل على الرفع من جودة الخدمات التً ٌسدٌها لفائدة المهمة مع الضؽط على 

 إرساء كما ٌتم. الكلفة وذلك بالتحكم فً حجم البرنامج مقارنة ببقٌة البرامج العملٌاتٌة

والتحول الكلً نحو نظام معلوماتً ٌرتكز أساسا على رقمنة الخدمات اإلدارٌة الداخلٌة 
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رقمنة مختلؾ المسارات اإلدارٌة الداخلٌة باإلعتماد على التصرؾ اإللكترونً فً 

 .الوثائق

 المذكرة المشتركة لوضع إطار مشترك لبرنامج القٌادة : مرجع الهدؾ

 .والمساندة

 مبررات اعتماد المإشرات : 

  بالمهمةعدد الخدمات اإلدارٌة المرقمنة سنوٌا  1.1.1.9اٌّؤشو: 

ُّ هلّٕزٙب ػجو ِواؽً ِٓ عٍّخ اٌقلِبد فٟ اٌقلِبد لبئّخ هرُ ؽض  اإلكاه٠خ اٌزٟ ٍزز

 .اٌّّٙخٌفبئلح ١٘بوً 

  بالمهمةنسبة المرسالت الرقمٌة المتداولة  2.1.1.9اٌّؤشو: 

٠ٙلف ٘نا اٌّؤشو إٌٝ اٌزوف١غ فٟ َٔجخ اٌّوٍالد اٌول١ّخ ٚاٌّولّٕخ ٚفبطخ اٌّوٍالد 

اٌول١ّخ اٌزٟ ٠زُ إػلاك٘ب ٚرلاٌٚٙب كافً ِٕظِٛخ ػ١ٍَخ كْٚ اٌٍغٛء إٌٝ هلّٕخ ٚص١مخ ػجو 

". scanner"اٌخ ِبٍؾخ 

 التحكم فً كتلة األجور: 2.1.9الهدف 

تعمل وزارة تكنولوجٌات االتصال على التحكم فً كتلة األجور وذلك  :تقدٌم الهدؾ

فً إطار التوجهات الوطنٌة للدولة التً تهدؾ إلى تقلٌص كتلة األجور وحسن 

 .توظٌؾ الموارد البشرٌة المتوفرة

 المذكرة المشتركة لوضع إطار مشترك لبرنامج القٌادة : مرجع الهدؾ

 .والمساندة

 مبررات اعتماد المإشرات : 

  الفارق بٌن كتلة األجور المبرمجة وكتلة األجور المنجزة:1.2.1.9المإشر: 

ٌعمل هذا المإشر على إحكام ضبط كتلة األجور المبرمجة للسنة المعنٌة عند إعداد 

 .المٌزانٌة بحٌث ٌتم تقلٌص الفارق بٌن االعتمادات المبرمجة والنفقات المنجزة فعلٌا

 تحسٌن التصرف فً االعتمادات :3.1.9الهدف 

 تقدٌم الهدؾ: 

تعتبر وظٌفة الشإون المالٌة من الوظائؾ الرئٌسٌة لبرنامج القٌادة والمساندة وعلٌه ٌتم 

السعً إلى تحسٌن التصرؾ فً االعتمادات من حٌث نسق وكٌفٌة االستهالك وفقا 
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لالستراتٌجٌة التً تّم ضبطها وخاصة منها االعتمادات بعنوان نفقات االستثمار باعتبارها 

 .رافد من روافد التنمٌة

 المذكرة المشتركة لوضع إطار مشترك لبرنامج القٌادة : مرجع الهدؾ

 .والمساندة

 مبررات اعتماد المإشرات : 

  مقارنة بالتقدٌرات اعتمادات التنمٌة استهالكنسبة :1.3.1.9المإشر: 

ٌسعى برنامج القٌادة والمساندة إلى الرفع من نسبة استهالك االعتمادات المخصصة له 

بعنوان االستثمارات وفقا لجداول البرمجة السنوٌة للنفقات، كما ٌساهم فً دعم البرامج 

 .الدعم اللوجٌستً والتقنً العملٌاتٌة فً تنفٌذ مٌزانٌاتها وذلك عبر توفٌر

 األهذاف اإلضتراتيجيح نهثرَايج وتطىر يؤشراخ األداء- 2-1

 

 

 

األهذاف 

اإلضتراتيجيح 

يؤشراخ قيص أداء 

 إَجازاخ انىحذج  انهذف  
2017 

 إَجازاخ
2018 

 إَجازاخ
 2019  

 ق و
 

2020 

 تقذيراخ 

2021 2021 2021 

. 1.9انهذف 

1: 
فبػ١ٍخ 

ثؤبِظ 

اٌم١بكح 

 ٚاٌَّبٔلح

1.1.1.9انًؤشر   
ػلك اٌقلِبد اإلكاه٠خ 

 اٌّولّٕخ ٠ٍٕٛب ثبٌّّٙخ

 

%     5 4 4 

  2.1.1.9نًؤشر 
َٔجخ اٌّوٍالد 

اٌول١ّخ اٌّزلاٌٚخ 

 ثبٌّّٙخ

    10  70 75 80 

انهذف 

2.1.9  :

 اٌزؾىُ فٟ 

 وزٍخ األعٛه

 :1.2.1.9نًؤشر ا

اٌفبهق ث١ٓ وزٍخ 

األعٛه اٌّجوِغخ 

 ٚوزٍخ األعٛه إٌّغيح

% 4.5 9 5.5 4.2 3.8 3.2 3 

انهذف 

9..3.1  :

رؾ١َٓ 

اٌزظوف فٟ 

 االػزّبكاد

 

.:   1.3.1.9انًؤشر 

َٔجخ اٍزٙالن 

اٌز١ّٕخ  اػزّبكاد

 ِمبهٔخ ثبٌزمل٠واد
% 61 40 53 22 50 60 65 
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 :أَشطح انثرَايج- 2-2
 

 :رزّضً أٔشطخ اٌجؤبِظ فٟ

 

 
 

 

 

 األهذاف اإلضتراتيجيح
يؤشراخ قيص 

 األَشطح تذخالخال  انهذف  أداء 

 :1 .1.9الهدف 
فاعمية برنامج القيادة 

 والمساندة

: 1.1.1.9انًؤشر 

عذد انخذياخ اإلداريح 

انًرقًُح ضُىيا 

 تانًهًح
 

 إػلاك وواً اٌقظبئض اٌٛظ١ف١خ 

 اٌّظبكلخ ػٍٝ اٌقلِخ .رغوثخ اٌقلِخ .

 رط٠ٛو اٌقلِخ- 

 االٍزؼّبيٚػغ اٌقلِخ ل١ل - 

 رى٠ٛٓ اٌَّزؼ١ٍّٓ ٌٍقلِخ- 

 : 2.1.1.9نًؤشر ا

َطثح انًرضالخ 

انرقًيح انًتذاونح 

 انًهًحب

 

 اٌزى٠ٛٓ -

 اٌزؾ١ٌَ -

 رؾ١١ٓ االؽبه اٌزور١جٟ ٌٍزواًٍ -

 

 إلٕزبء شٙبكاد اٌّظبكلخ -

 رط٠ٛو إٌّظِٛخ- 

 رؼ١ُّ روو١ي إٌّظِٛخ- 

اإلٌىزوٟٚٔ  إػزّبك اٌزواًٍ- 

وّظله أٍبٍٟ ٚهٍّٟ ٌزجبكي 

 اٌّؼط١بد

:  2.1.9الهدف 
  التحكم في كتمة األجور

: 1.2.1.9لمؤشر ا
الفارق بين كتمة 
األجور المبرمجة 

 وكتمة األجور المنجزة

 إػبكح رٛى٠غ األػٛاْ - 

ؽَٓ ػجؾ اٌؾبع١بد فٟ اٌّٛاهك - 

 اٌجشو٠خ

 

رؾ١َٓ اٌملهاد ا١ٌّٕٙخ ٌألػٛاْ - 

ػٓ ؽو٠ك ر٠ٕٛغ ثواِظ اٌزى٠ٛٓ 

 ٚاٌزول١بد 

اؽزواَ اٌّالئّخ ث١ٓ  اٌَؼٟ اٌٝ -

االػزّبكاد اٌّوٍّخ ٚاألػٛاْ 

 اٌّجبشو٠ٓ

 

  :3.1.9الهدف 
تحسين التصرف في 

 االعتمادات
 

:   .1.3.1.9المؤشر 
نسبة استهالك 

التنمية  عتماداتا
 مقارنة بالتقديرات

ؽَٓ ػجؾ اٌزمل٠واد األ١ٌٚخ - 

 ٌٍؾبع١بد

 ؽَٓ اػلاك اٌجوِغخ ا٠ٌَٕٛخ ٌٍٕفمبد- 

اٌؾوص ػٍٝ اؽزواَ هىٔبِخ رٕف١ن -

 اٌجوِغخ ا٠ٌَٕٛخ ٌٍظفمبد 

اػزّبك أكٌّخ اإلعواءاد اٌقبطخ - 

 ثبٌشواءاد اٌؼ١ِّٛخ

 رٕف١ن اٌّشبه٠غ اٌّجوِغخ -

 اٌزى٠ٛٓ فٟ ِغبي اٌظفمبد -

اػزّبك ِٕظِٛخ اٌشواءاد ػٓ  -

 ثؼل
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 َفقاخ انثرَايج -3
 

 أك ِمبثً 31870 فٟ ؽلٚك 2021          ػجطذ ٔفمبد ثؤبِظ  اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح ٌَٕخ 

 : ٚرزٛىع وّب 2020ٍٟ٠ أك ٍٕخ 27234
 ثؾَبة أك

يصادر انتًىيم  انثياٌ
إَجازاخ 

2019 
ق و 

2020 
انُطثح  انفارق 2021تقذيراخ 

(%) 

َفقاخ انتأجير 

 3 462 850 15 388 15 356 13 َ ع َ

      َ ق ؿ َ
      ػ ؿ

 3 462 850 15 388 15 356 13 يىارد انذونح
      َ م َ ع

 3 462 850 15 388 15 356 13 يجًىع انقطى

َفقاخ انتطيير 

 104 529 3 930 6 401 3 864 2 َ ع َ

      َ ق ؿ َ
      ػ ؿ

 104 529 3 930 6 401 3 864 2 يىارد انذونح
   268 268 167 َ م َ ع

 104 529 3 198 7 669 3 031 3 يجًىع انقطى

َفقاخ انتذخالخ 

 2  50 150 3 100 3 181 3 َ ع َ

      َ ق ؿ َ
      ػ ؿ

 2  50 150 3 100 3 181 3 يىارد انذونح
      َ م َ ع

 2  50 150 3 100 3 181 3 يجًىع انقطى

َفقاخ اإلضتثًار 

 11 595 940 5 345 5 726 2 َ ع َ

      َ ق ؿ َ
      ػ ؿ

 11 595 940 5 345 5 726 2 يىارد انذونح
      َ م َ ع

 11 595 940 5 345 5 726 2 يجًىع انقطى

َفقاخ انعًهياخ 

انًانيح 

      َ ع َ
      َ ق ؿ َ

      ػ ؿ
      يىارد انذونح

      َ م َ ع
      يجًىع انقطى

 انًجًىع

 17 636 4 870 31 234 27 127 22 َ ع َ
      َ ق ؿ َ

      ػ ؿ
 17 636 4 870 31 234 27 127 22 يىارد انذونح

 268 268 167 َ م َ ع
  

 17 636 4 138 32 502 27 484 22 يجًىع انقطى
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

15 850 0006 930 0003 150 0005 940 00031 870 000 القیادة والمساندة1

15 850 0006 930 0003 150 0005 940 00031 870 000 9جمـــلة البرنامج
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 َفقاخ انتأجير  -3-1
 

 فٟ ؽلٚك 2021ٚكفؼب ٌجؤبِظ  اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح ٌَٕخ ػجطذ ٔفمبد اٌزأع١و رؼٙلا 

  .2020 َ ك ٍٕخ 15.388 َ ك  ِمبثً  15.850

 

 وعوانًج

انقيادج وانًطاَذج : 9انثرَايج عذد 

تياٌ انخطط 

انقيادج وانًطاَذج : 1انثرَايج انفرعي عذد 

: 4َشاط 

انًذرضح 

انعهيا 

نهًىاصالخ 

: 3َشاط 

انًعهذ 

انعاني 

نهذراضاخ 

انتكُىنىجيح 

: 2َشاط 

خذياخ 

نىجيطتيح 

وتطيير 

 : 1َشاط 

انقيادج 

 انطهط انعًىييح 2 0 0 0 2

 األعىاٌ انقاروٌ 45 132 97 120 394

 األعىاٌ انًتعاقذوٌ 4 0 0 0 4

400 
 األَشطح/ انجًهح   51 132 97 120

 انثرَايج/ انجًهح   183 217
 

 :٘نا ٠ٚزٛىع األػٛاْ اٌمبهْٚ ؽَت األٍالن اإلكاه٠خ ٚاٌف١ٕخ وبٌزبٌٟ

 

 انًجًىع

انقيادج وانًطاَذج : 9انثرَايج عذد 

 ضالكتياٌ األ

انقيادج وانًطاَذج : 1انثرَايج انفرعي عذد 

: 4َشاط 

انًذرضح 

انعهيا 

نهًىاصالخ 

: 3َشاط 

انًعهذ 

انعاني 

نهذراضاخ 

انتكُىنىجيح 

: 2َشاط 

خذياخ 

نىجيطتيح 

وتطيير 

 : 1َشاط 

انقيادج 

 األعىاٌ انقاروٌ 45 132 97 120 394
 اإلكاه٠ْٛ  29 58 18 18 123

 اٌزم١ْٕٛ 10 29 11 15 65

 ٍٍه اٌزؼ١ٍُ 0 0 44 62 106

 فطؾ أفوٜ 1 0 0 3 4

 :اإلؽبه اٌطجٟ  0 9 2 1 12

 :اٌؼٍّخ  5 36 22 21 84

 األَشطح/ انجًهح   45 132 97 120 394
 انثرَايج/ انجًهح   177 217
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 نفقات التسٌٌر  -3-2
 

 فٟ ؽلٚك 2021    ػجطذ ٔفمبد اٌز١١َو رؼٙلا ٚكفؼب ٌجؤبِظ  اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح ٌَٕخ 

  أك،268 وّب رجٍغ اٌّٛاهك اٌنار١خ ٌٍّؤٍَبد 2020 َ ك ٍٕخ 3,401 َ ك ِمبثً 6,930

 إٌٝ إكهاط 2020 ِمبهٔخ ثَٕخ 2021    ٠ٚؼٛك االهرفبع اٌٙبَ فٟ ٔفمبد اٌز١١َو ٌَٕخ 

ٚاٍزغالي إٌّظِٛخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍزظوف االٌىزوٟٚٔ فٟ اٌّواٍالد ٔفمبد إ٠ٛاء ٚط١بٔخ 

" ػ١ٍَخ"

 نفقات التدخالت  -3-3
 

 فٟ ؽلٚك 2021 ػجطذ ٔفمبد اٌزلفً رؼٙلا ٚكفؼب ٌجؤبِظ اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح ٌَٕخ 

 . 2020 َ ك ٍٕخ 3,100 َ ك ِمبثً 3,150

 

 االستثمارنفقات  -3-4
 

 أك 940 12 فٟ ؽلٚك 2021    ػجطذ ٔفمبد اإلٍزضّبه ٌجؤبِظ  اٌم١بكح ٚاٌَّبٔلح ٌَٕخ 

 . 2020  أك كفؼب ٍٕخ 345 5 أك رؼٙلا 705ٚ 12 أك كفؼب ِمبثً 940 5رؼٙلا  ٚ 

 :     ٚرزٛىع ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 أٌف ك٠ٕبه :اٌٛؽلح

ق و  2019إَجازاخ  انثياٌ

 (%)انُطثح  انفارق 2021تقذيراخ  2020 

 دفع تعهذ دفع تعهذ دفع تعهذ دفع تعهذ دفع تعهذ

 11 2 595 235 5940 12940 5345 12705 1994 2726 1انثرَايج انفرعي 

 11 2 595 235 5940 12940 5345 12705 1994 2726 انًجًىع
 

 :وّب ٠ّىٓ رٛى٠ؼٙب وّب ٠ٍٟ
 أٌف ك٠ٕبه : اٌٛؽلح       

 

انًىارد انعايح 

 نهًيساَيح
يىارد قروض 

انًجًىع  ح خ خارجيح يىظفح

 انذفع انتعهذ انذفع انتعهذ انذفع انتعهذ انذفع انتعهذ
 4540 8940     4540 8940 يشاريع تصذد اإلَجاز

 1400 4000     1400 4000 يشاريع جذيذج

 5940 12940     5940 12940 انًجًىع 
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

15 850 0006 930 0003 150 0005 940 00031 870 000 القیادة والمساندة1

15 850 0006 930 0003 150 0005 940 00031 870 000 9جمـــلة البرنامج
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 :ٚلل رطٛهد ٔفمبد اإلٍزضّبهػٍٝ َِزٜٛ اػزّبكاد اٌزؼٙل ٚاػزّبكاد اٌلفغ وّب ٠ٍٟ

 
 أٌف ك٠ٕبه :اٌٛؽلح

 
          

 2021 ضُح تقذيراخ
انقطى 

دفعا  تعهذا 

    اإلضتثًاراخ انًثاشرج و ع و 940 12 940 5   
 انًشاريع انًتىاصهح  940 8 540 4
 ر١ٙئبد ِقزٍفخ 300 300

 ثٕبء ِج١ذ عبِؼٟ ٌفبئلح اٌّلهٍخ 4000 600

إلزٕبء ٍٚبئً ٔمً  350 350

إلزٕبء رغ١ٙياد ِقزٍفخ  100 100

رغ١ٙياد ٌزى١١ف اٌٙٛاء  70 70

كهاٍخ فٟ اٌزلل١ك ٌٕظبَ اٌّؼٍِٛبد ٚ االرظبي  30 30

إلزٕبء ؽٛا١ٍت  90 90

هلّٕخ اٌقلِبد اإلكاه٠خ  50 50

اٌّلهٍخ اٌؼ١ٍب ٌٍّٛاطالد  3000 2000

اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد اٌزىٌٕٛٛع١خ   950 950

 انًشاريع انجذيذج 000 4 400 1
 ثٕبء ِمو عل٠ل ٌٍٛىاهح 000 1 200

 رٍٛؼخ اٌّلهٍخ اٌؼ١ٍب ٌٍّٛاطالد  000 1 200

رٍٛؼخ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد اٌزىٌٕٛٛع١خ  000 1 500

أغبى ِل٠ٕخ رٌٛٔ إٌبشئخ  000 1 500

 يجًىع انثرايج 940 12 940 5   

 

 

 

 انثياٌ
 تطىراإلعتًاداخ 2021تقذيراخ  2020ق و   2019اَجازاخ 

إعتًاداخ 

 انتعهذ
إعتًاداخ 

 انذفع
إعتًاداخ 

 انتعهذ
إعتًاداخ 

 انذفع
إعتًاداخ 

 انتعهذ
إعتًاداخ 

 انذفع
إعتًاداخ 

 انتعهذ
إعتًاداخ 

 انذفع
ِشبه٠غ ثظلك 

اإلٔغبى 
- - 6635 3695 8940 4540 2305 1845 

ِشبه٠غ ٚثواِظ 

عل٠لح 
- - 6070 1650 4000 1400 -2070 -250 

 595 235 5940 12940 5345 12705 1994 2726 انًجًىع
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: 2021لسنة  ببرنامج القٌادة و المساندة االستثمارهم ما ٌمٌز نفقات أٚ 

 

 .مواصلة دعم المإسسات الجامعٌة بالتجهٌزات الضرورٌة لتحسٌن جودة التكوٌن -1

 . م د4مواصلة إنجاز مبٌت بالمدرسة العلٌا للمواصالت بكلفة  -2

استكمال دراسات مشروع توسعة المدرسة العلٌا للمواصالت بتونس بكلفة       -3

 .م د 10

استكمال دراسات مشروع توسعة مشروع توسعة المعهد العالً للدراسات  -4

  . م د10التكنولوجٌة بتونس بكلفة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  

الحقمال  



48نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

التنمیة الرقمیةالبرنـامج :

التنمیة الرقمیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1 : االدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات3الوحدة العملیاتیة 

1 : رقمنة اإلدارة3النشاط 

1 المباشرون بالدیوان
1 مكلف بمأموریة

1جملة البرنامج الفرعي

1التنمیة الرقمیةجملة برنامج

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1 : القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

1 : القیادة1النشاط 

1 المباشرون بالدیوان
1 مكلف بمأموریة
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1جملة البرنامج الفرعي

1القیادة و المساندةجملة برنامج

2الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب
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توزیع التـرقیـات

القیادة و المساندةالبرنـامج :
القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :

42 : القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

: القیادة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

42

8السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

2 متصرف رئیسمتصرف مستشار

1 متصرف عاممتصرف رئیس

1 متصرف مساعدكاتب راقن

2 متصرف مستشارمتصرف

2 متصرفمتصرف مساعد

4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2 مهندس عاممهندس رئیس

2 مهندس رئیسمهندس أول

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1 محلل رئیسمحلل مركزي

1 محللواضع برامج

3سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1 حافظ مكتبات أو توثیقمكتبي

1 مكتبي أو موثقمكتبي مساعد

1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق



51 نظـام أمـد

8السلك اإلداري للمواصالت

1 مراقب للمواصالتمستكتب  للمواصالت

1 متفقد للمواصالتملحق تفقد للمواصالت

1 ملحق تفقد للمواصالتمراقب للمواصالت

2 متفقد رئیس للمواصالتمتفقد مركزي للمواصالت

2 متفقد عام للمواصالتمتفقد رئیس للمواصالت

1 متفقد مركزي للمواصالتمتفقد للمواصالت

4سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

2 أستاذ محاضر  التعلیم العاليمساعد  التعلیم العالي

2 أستاذ التعلیم العاليأستاذ محاضر  التعلیم العالي

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

1 مستشار صحفيكاتب صحفي

5سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

2 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

1 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

7السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

1 تقنيمساعد تقني

1 مساعد تقنيعون تقني

2 تقني رئیستقني أول

3 تقني أولتقني

42جملة البرنامج الفرعي :

42القیادة و المساندةجملة برنامج

42الجملة  العامة دینــار العدد الجملي :000 72تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب
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2021توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 39

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1: القیادة1النشاط 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1مهندس رئیس

1جملة البرنامج الفرعي 39 000

1القیادة و المساندةجملة برنامج

دینــار1الجملة  العامة 39 000
اإلنعكاس المالي العدد الجملي
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

التنمیة الرقمیةالبرنـامج :

التنمیة الرقمیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

14 : االدارة العامة لتكنولوجیا االتصال1الوحدة العملیاتیة 

14 : تطویر البنیة التحتیة لالتصاالت والخدمات الشاملة1النشاط 

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف مستشار
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
2 مهندس عام
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل رئیس
2 السلك اإلداري للمواصالت
1 متفقد مركزي للمواصالت
1 متفقد رئیس للمواصالت
1 سلك مستشاري المواصالت
1 مستشار البرید والبرق والهاتف
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول

11 : االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار واالحصاء2الوحدة العملیاتیة 

11 : تنمیة االقتصاد الرقمي2النشاط 
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3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف رئیس
1 متصرف عام
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
3 مهندس رئیس
1 مهندس عام
2 السلك اإلداري للمواصالت
1 متفقد مركزي للمواصالت
1 متفقد عام للمواصالت
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول
1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

19 : االدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات3الوحدة العملیاتیة 

19 : رقمنة اإلدارة3النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس عام
6 مهندس أول
1 سلك العملة
1 6عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل رئیس
4 السلك اإلداري للمواصالت
2 متفقد مركزي للمواصالت
2 متفقد رئیس للمواصالت
3 سلك مستشاري المصالح العمومیة
3 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني أول
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3 : وحدة تونس الذكیة4الوحدة العملیاتیة 

3 : تشجیع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقمیة خاصة الموجهة للتصدیر4النشاط 

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
1 مراقب رئیس للمصالح العمومیة
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة

47جملة البرنامج الفرعي

47التنمیة الرقمیةجملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

45 : القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

45 : القیادة1النشاط 

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف رئیس
2 متصرف عام
1 كاتب تصرف
5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس عام
1 مهندس أول
5 سلك العملة
3 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل مركزي
1 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة
1 مهندس معماري رئیس
1 سلك العسكریین
1 أسالك مختلفة
16 السلك اإلداري للمواصالت
2 ملحق تفقد للمواصالت
2 مراقب للمواصالت
5 متفقد مركزي للمواصالت
4 متفقد رئیس للمواصالت
3 متفقد عام للمواصالت
5 سلك مستشاري المصالح العمومیة
5 مستشار المصالح العمومیة
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1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
2 تقني

132 : القیادة والمساندة1: وحدة عملیاتیة 1الوحدة العملیاتیة 

132 : خدمات لوجیستیة وتسییر2النشاط 

4 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
4 مستكتب  للمواصالت
16 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
9 متصرف
4 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 ملحق إدارة
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس أول
36 سلك العملة
1 1عامل صنف 
21 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
4 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل رئیس
1 واضع برامج
2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 حافظ مكتبات أو توثیق
1 مكتبي أو موثق
26 السلك اإلداري للمواصالت
7 ملحق تفقد للمواصالت
4 مراقب للمواصالت
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3 متفقد مركزي للمواصالت
5 متفقد رئیس للمواصالت
2 متفقد عام للمواصالت
5 متفقد للمواصالت
6 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة
1 ممرض الصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة
4 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
3 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
2 طبیب رئیس للصحة العمومیة
1 طبیب أول للصحة العمومیة
8 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
5 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
2 عون تقني
4 تقني رئیس
8 تقني أول
4 تقني

177جملة البرنامج الفرعي

177القیادة و المساندةجملة برنامج

224الجملة  العامة
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توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

التنمیة الرقمیةالبرنـامج :

التنمیة الرقمیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1 : وحدة تونس الذكیة4الوحدة العملیاتیة 

1 : تشجیع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقمیة خاصة الموجهة للتصدیر4النشاط 

1 أسالك مختلفة
1 أسالك مختلفة

1جملة البرنامج الفرعي

1التنمیة الرقمیةجملة برنامج

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

4 : القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

4 : القیادة1النشاط 

4 المتعاقدون
4 عقد اسداء خدمات
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4جملة البرنامج الفرعي

4القیادة و المساندةجملة برنامج

5الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

61نظـام أمـد

القیادة و المساندة 9  البرنامج :

1 القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :

المؤسسات العمومیة االداریة 2 الوحدة العملیاتیة :

ISET  المتابعة االداریة والمالیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

3النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 97الفقرة  : 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس  97 المؤسسة : 

1أسالك مختلفة

1أسالك مختلفة

14السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

7متصرف

2متصرف مستشار

1متصرف عام

1كاتب راقن

3ملحق إدارة

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1مهندس رئیس

2مهندس عام

2مهندس أول

22سلك العملة

13عامل صنف 
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ISET  المتابعة االداریة والمالیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

3النشاط :

27عامل صنف 

31عامل صنف 

52عامل صنف 

62عامل صنف 

72عامل صنف 

83عامل صنف 

91عامل صنف 

101عامل صنف 

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل مركزي

2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2حافظ مكتبات أو توثیق

2السلك اإلداري للمواصالت

1مستكتب  للمواصالت

1ملحق تفقد للمواصالت

2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

2أستاذ ممیز درجة استثنائیة

36سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

3مساعد  التعلیم العالي

29أستاذ مساعد  التعلیم العالي

3أستاذ محاضر  التعلیم العالي

1أستاذ التعلیم العالي

4سلك رجال التعلیم بمعاهد التعلیم الثانوي التقني والمهني 

4أستاذ أول ممیز 
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ISET  المتابعة االداریة والمالیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

3النشاط :

1سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة

1ممرض  رئیس للصحة العمومیة

1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

1فني سامي للصحة العمومیة

5السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

1مساعد تقني

2تقني رئیس

1تقني أول

1تقني

1سلك األساتذة األولین

1أستاذ أول فوق الرتبة

97جملة النشاط :

SUPCOM المتابعة االداریة والمالیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

مؤسسات التعلیم العالي 120الفقرة  : 

المدرسة العلیا للمواصالت بتونس  120 المؤسسة : 

4أسالك مختلفة

4أسالك مختلفة

1سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة

1مستكتب  للمواصالت

14السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

2متصرف
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SUPCOM المتابعة االداریة والمالیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

2متصرف مستشار

2متصرف رئیس

1متصرف عام

1كاتب راقن

6ملحق إدارة

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

1مهندس أول

21سلك العملة

12عامل صنف 

210عامل صنف 

41عامل صنف 

51عامل صنف 

61عامل صنف 

72عامل صنف 

83عامل صنف 

101عامل صنف 

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1واضع برامج

7سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

2أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

5أستاذ أول ممیز

55سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

2مساعد  التعلیم العالي
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SUPCOM المتابعة االداریة والمالیة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

26أستاذ مساعد  التعلیم العالي

4أستاذ محاضر  التعلیم العالي

23أستاذ التعلیم العالي

2سلك رجال التعلیم بمعاهد التعلیم الثانوي التقني والمهني 

2أستاذ أول ممیز 

1سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة

1ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

2سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

9السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

1مساعد تقني

1عون تقني

6تقني أول

1تقني

120جملة النشاط :

217جملة الوحدة العملیاتیة :

217جملة البرنامج الفرعي :

217 جملة البرنامج :
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 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

التنمیة الرقمیة 1البرنـامج :

التنمیة الرقمیةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
رقمنة اإلدارة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

030 0005 202020مشروع تونس الرقمیة 000500 725

030 0005 320جملة النشاط

030 0005 320جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
20 0005 030

030 0005 120جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي : 1

: القیادة والمساندة1وحدة عملیاتیة  1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات لوجیستیة وتسییر 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300300تهیئات مختلفة001600 603
000600 4بناء المبیت الجامعي لفائدة المدرسة العلیا للمواصالت002100 603

350350إقتناء وسائل نقل000100 604
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100100إقتناء تجهیزات مختلفة000200 604
7070تجهیزات لتكییف الهواء000300 604

3030دراسة في التدقیق لنظام المعلومات و اإلتصال001200 605
9090إقتناء حواسیب001700 605
5050رقمنة الخدمات اإلداریة002900 605

590 9901 24جملة النشاط

590 9901 14جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المؤسسات العمومیة االداریة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
ISET  المتابعة االداریة والمالیة 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

950950المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت000412 606

3950950جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
SUPCOM المتابعة االداریة والمالیة 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0002 3المدرسة العلیا للمواصالت000112 606

000 0002 43جملة النشاط

950 9502 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
8 9404 540

540 9404 98جمـــلة البرنـامج

030 0005 54020 9404 8جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

التنمیة الرقمیة 1البرنـامج :

التنمیة الرقمیةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة لتكنولوجیا االتصال 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تطویر البنیة التحتیة لالتصاالت والخدمات الشاملة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0005 10برنامج الحوكمة اإللكترونیة لدعم التحول الرقمي للخدمات اإلداریة الموجهة للمواطن00100ج 725

000 0005 110جملة النشاط

000 0005 110جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
10 0005 000

000 0005 110جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي : 1

: القیادة والمساندة1وحدة عملیاتیة  1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
خدمات لوجیستیة وتسییر 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000200 1بناء مقر جدید للوزارة00100ج 603
000200 1توسعة المدرسة العلیا للمواصالت بتونس00200ج 603
000500 1توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس00300ج 603
000500 1انجاز مدینة المؤسسات الناشئة00400ج 603

400 0001 24جملة النشاط

400 0001 14جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 0001 400

400 0001 94جمـــلة البرنـامج
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000 0005 40010 0001 4جملة مشاریع و برامج جدیدة

030 00010 94030 9405 12الجملـة العامـة :
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(ح ح خ / ح أ م)

صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واإلتصال25رقم الحساب :

التنمیة الرقمیة 1البرنـامج :

التنمیة الرقمیةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة لتكنولوجیا االتصال 1الوحدة العملیاتیة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تطویر البنیة التحتیة لالتصاالت والخدمات الشاملة بحساب ألف  دینار1رمز النشاط

1 500 مشروع تنمیة قطاع تكنولوجیات المعلومات و اإلتصال725007000

5 000 مشروع الشبكة اإلداریة المندمجة725007600

5 000 مشروع تغطیة  المناطق البیضاء بشبكة اإلتصاالت ذات السعة العالیة725009500

1 000 مشروع إرساء البنیة التحتیة الوطنیة للمعلومات الجغرافیة للمرز الوطني لرسم الخرائط و االستشعار عن بعد725010100

5 000 مشروع الشبكة اإلداریة لتراسل المعطیات لفائدة الجماعات المحلیة725010400

1 500 مشروع إنجاز شبكة ألیاف بصریة والسلكیة بالمراكب الجامعیة725250800

1 000 مشروع تركیز خدمات ذات قیمة مضافة عبر الشبكات اإلداریة المندمجة725250900
000 20جملة النشاط

000 20جمـــلة الوحدة العملیاتیة

االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار واالحصاء 2الوحدة العملیاتیة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تنمیة االقتصاد الرقمي بحساب ألف  دینار2رمز النشاط

1 500 مشروع مرافقة المؤسسات الناشئة725251300
500 1جملة النشاط

500 1جمـــلة الوحدة العملیاتیة

االدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات 3الوحدة العملیاتیة
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اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

رقمنة اإلدارة بحساب ألف  دینار3رمز النشاط

2 530 مشروع تنمیة قطاع تكنولوجیات المعلومات و اإلتصال725007000

5 870 برنامج دعم الكفاءات التونسیة في مجال تكنولوجیا المعلومات و االتصال في إطار إتفاقیة الشراكة725008900
400 8جملة النشاط

400 8جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدة تونس الذكیة 4الوحدة العملیاتیة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تشجیع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقمیة خاصة الموجهة للتصدیر بحساب ألف  دینار4رمز النشاط

50 التظاهرات و المعارض المتعلقة بتنمیة المواصالت و تكنولوجیات المعلومات725005900

50 مشروع تونس االدكیة725009000
100جملة النشاط

100جمـــلة الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
30 000

000 30جمـــلة البرنـامج

000 30جملة 25 الحساب :

000 30الجملـة العامـة :



  : مهمة تكنولوجیات اإلتصال15المهمة  

2021 السنة المالیة:

72نظـام أمـد
 

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  التنمیة الرقمیة1البرنـامج 

التنمیة الرقمیة :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة لتكنولوجیا االتصال1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطویر البنیة التحتیة لالتصاالت والخدمات الشاملة1النشاط 

101123 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 123األجر األساسي والتدرج001
101300 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 300المنح الخصوصیة القارة000
10160 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 60المنح المرتبطة بالوظیفة000
10124 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 24المنح الخصوصیة المتغیرة000
10117 000 منحـة اإلنتـاج05

000 17منحـة اإلنتـاج000
1012 000 المنح    العائلیة13

000 2المنح العائلیة000
101112 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 112المساهمات المحمولة على المشغل000
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000 638جملة النشاط :

000 638جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار واالحصاء2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنمیة االقتصاد الرقمي2النشاط 

101100 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 100األجر األساسي والتدرج001

101235 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 235المنح الخصوصیة القارة000
10141 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 41المنح المرتبطة بالوظیفة000

10118 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 18المنح الخصوصیة المتغیرة000
10138 000 منحـة اإلنتـاج05

000 38منحـة اإلنتـاج000

1011 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1011 600 المنح    العائلیة13

600 1المنح العائلیة000

10186 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 86المساهمات المحمولة على المشغل000

600 520جملة النشاط :
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600 520جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رقمنة اإلدارة3النشاط 

10057 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 57تأجیر أعضاء الدواوین001
101150 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 150األجر األساسي والتدرج001
101330 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 330المنح الخصوصیة القارة000
10166 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 66المنح المرتبطة بالوظیفة000
10132 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 32المنح الخصوصیة المتغیرة000
10112 000 منحـة اإلنتـاج05

000 12منحـة اإلنتـاج000
1012 000 المنح    العائلیة13

000 2المنح العائلیة000
101126 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 126المساهمات المحمولة على المشغل000

000 775جملة النشاط :

000 775جملة الوحدة العملیاتیة :
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: وحدة تونس الذكیة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تشجیع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقمیة خاصة الموجهة للتصدیر4النشاط 

10124 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 24األجر األساسي والتدرج001
10165 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 65المنح الخصوصیة القارة000
10120 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 20المنح المرتبطة بالوظیفة000
1013 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 3المنح الخصوصیة المتغیرة000
1011 400 منحـة اإلنتـاج05

400 1منحـة اإلنتـاج000
10123 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 23المساهمات المحمولة على المشغل000
10230 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 30األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

400 166جملة النشاط :

400 166جملة الوحدة العملیاتیة :

000 100 2جملة البرنامج الفرعي :

000 100 2جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة1النشاط 

100108 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 108تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

10090 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 90تأجیر أعضاء الدواوین001
101430 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 430األجر األساسي والتدرج001

101950 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 950المنح الخصوصیة القارة000
101160 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 160المنح المرتبطة بالوظیفة000

10182 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 82المنح الخصوصیة المتغیرة000
101105 000 منحـة اإلنتـاج05

000 105منحـة اإلنتـاج000

10112 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 12منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1018 000 المنح    العائلیة13

000 8المنح العائلیة000

101345 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 345المساهمات المحمولة على المشغل000
102270 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02
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000 270األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
10210 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 10المساهمات المحمولة على المشغل000

000 570 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات لوجیستیة وتسییر2النشاط 

101875 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 875األجر األساسي والتدرج001
1011 800 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 800 1المنح الخصوصیة القارة000
101140 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 140المنح المرتبطة بالوظیفة000
101188 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 188المنح الخصوصیة المتغیرة000
101102 000 منحـة اإلنتـاج05

000 102منحـة اإلنتـاج000
10115 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 15منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10110 000 المنح    العائلیة13

000 10المنح العائلیة000
101600 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 600المساهمات المحمولة على المشغل000

000 730 3جملة النشاط :

000 300 6جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المؤسسات العمومیة االداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتابعة االداریة والمالیة3النشاط    ISET

101710 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 710األجر األساسي والتدرج000
1012 050 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 050 2المنح الخصوصیة القارة000
10133 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 33المنح المرتبطة بالوظیفة000
10180 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 80المنح الخصوصیة المتغیرة000
101120 000 منحـة اإلنتـاج05

000 120منحـة اإلنتـاج000
1016 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 6منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1015 000 المنح    العائلیة13

000 5المنح العائلیة000
101566 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 566المساهمات المحمولة على المشغل000
124300 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 300المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس032

000 870 3جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتابعة االداریة والمالیة4النشاط   SUPCOM

101950 000 األجر  األساسي  والتدرج01
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000 950األجر األساسي والتدرج001
1013 070 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 070 3المنح الخصوصیة القارة000
10190 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 90المنح المرتبطة بالوظیفة000
101168 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 168المنح الخصوصیة المتغیرة000
101200 000 منحـة اإلنتـاج05

000 200منحـة اإلنتـاج000
10110 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 10منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10114 000 المنح    العائلیة13

000 14المنحة العائلیة001
101878 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 878المساهمات المحمولة على المشغل000
124300 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 300المدرسة العلیا للمواصالت بتونس031

000 680 5جملة النشاط :

000 550 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 850 15جملة البرنامج الفرعي :

000 850 15جملة البرنامج :

000 950 17 جملة الموارد العامة للمیزانیة

17 950 000 الجملة العامـة :
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة1النشاط 

20140 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 30مصاریف اإلستقباالت001
000 10مصاریف اإلقامة002

20170 000 مصاریف المهمات22

000 70مصاریف المهمات000
20170 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 70مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

000 180جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات لوجیستیة وتسییر2النشاط 

20119 000 إستهالك الماء02

000 19استهالك الماء000
201190 000 إستهالك الكهرباء والغاز03
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000 190استهالك الكهرباء والغاز000
20180 000 اإلتصاالت04

000 40االتصاالت الهاتفیة001
000 40تراسل المعطیات002

20115 000 إقتناء األثاث05

000 15تأثیث اإلدارة001
201310 000 الوقود06

000 60شراء الوقود لوسائل النقل001
000 250حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2011 000 نفقات البرید07

000 1المراسالت اإلداریة001
2017 000 إقتناء المعدات08

000 7معدات التصرف اإلداري001
20118 000 مصاریف التأمین09

000 18تأمین وسائل النقل001
201238 000 التعهد والصیانة10

000 73اإلعتناء بالبنایات001
000 150تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 15تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

20185 000 مصاریف التنظیف11

000 10النفقات المباشرة للتنظیف001
000 75التنظیف عن طریق المناولة002

201195 000 مصاریف الحراسة12

000 195مصاریف الحراسة000
20120 000 لوازم المكاتب13

000 20لوازم المكاتب000
2015 500 المطبوعات14

000 3المطبوعات الرسمیة001
500 2مطبوعات األخرى099

2014 500 التوثیق15

000 2الوثائق المكتوبة001
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500 2الوثائق األخرى099
20115 000 الصحف والمجالت16

000 15الصحف والمجالت000
2015 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

000 5إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
20112 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 12نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
2012 845 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 50شراء اللوازم والمعدات001
000 4شراء منظومات002
000 785 2نفقات الصیانة003
000 6خدمات إعالمیة أخرى099

201613 000 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

000 6نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 4نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 3نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
000 6نفقات استغالل منظومة أمان004
000 594استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

20125 000 إكساء األعوان23

000 25إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2015 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 4المنحة الیومیة للتنقل001
000 1إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

2012 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 2مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
20175 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 46ملتقیات للتكوین001
000 3تربصات تكوین002
000 3التكوین المستمر003
000 20التكوین في اإلعالمیة004
000 3التكوین في التصرف حسب األهداف006
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2016 500 نفقات التغذیة29

500 6النفقات المباشرة للتغذیة001
2013 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
000 2شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2014 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 4تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
2014 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 4تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000
2012 000 اللجان الطبیة37

000 2اللجان الطبیة000
20111 500 مصاریف النزاعات والتعویضات38

500 1أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001
000 10دفع الخطایا والتعویضات002

20119 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 17معالیم الجوالن001
000 2معالیم العبور002

20111 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 3نقل األثاث والمعدات001
000 8خدمات مختلفة099

20110 000 لوازم أخرى ومواد إستهالك49

000 10مستلزمات الوقایة و الّسالمة المهنیة001
2012 000 نفقات التصرف األخرى99

000 2نفقات مختلفة099

000 858 4جملة النشاط :

000 038 5جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المؤسسات العمومیة االداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتابعة االداریة والمالیة3النشاط    ISET

2241 250 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 250 1المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس032

000 250 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتابعة االداریة والمالیة4النشاط   SUPCOM

224642 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 642المدرسة العلیا للمواصالت بتونس031

000 642جملة النشاط :

000 892 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 930 6جملة البرنامج الفرعي :

000 930 6جملة البرنامج :

000 930 6 جملة الموارد العامة للمیزانیة

6 930 000 الجملة العامـة :



  : مهمة تكنولوجیات اإلتصال15المهمة  

2021 السنة المالیة:

85نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة1النشاط 

3071 555 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 110منظمات ذات صبغة خصوصیة000
000 600اإلتحاد العالمي للبرید441
000 200إتحاد الدول اإلفریقیة للبرید442
000 440اإلتحاد الدولي لالتصاالت443
000 90إتحاد الدول اإلفریقیة لالتصاالت444
000 30صندوق الجامعة العربیة للدراسات والبحوث في میدان االتصاالت وال445
000 85المنظمة العربیة لتكنولوجیا االتصال و المعلومات447

000 555 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  خدمات لوجیستیة وتسییر2النشاط 

302281 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 280ودادیات األعوان001
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000 1جمعیات وودادیات أخرى099
3041 000 تشجیع البحث العلمي و التكنولوجي01

000 1تشجیع البحث العلمي و التكنولوجي000
3042 000 منح لفائدة الجمعیات العلمیة02

000 2منح لفائدة الجمعیات العلمیة000
3051 000 تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة12

000 1منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان004

000 285جملة النشاط :

000 840 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: المؤسسات العمومیة االداریة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتابعة االداریة والمالیة3النشاط    ISET

32460 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 60المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس032

000 60جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتابعة االداریة والمالیة4النشاط   SUPCOM

3241 250 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 250 1المدرسة العلیا للمواصالت بتونس031

000 250 1جملة النشاط :
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000 310 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 150 3جملة البرنامج الفرعي :

000 150 3جملة البرنامج :

000 150 3 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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* * الحسابات الخاصة في الخزینة * * 

 :  التنمیة الرقمیة1البرنـامج 

التنمیة الرقمیة :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة لتكنولوجیا االتصال1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الدیوان الوطني للبرید5النشاط 

25 رمز الحساب :

3251 000 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 000 1منحة لفئدة الدیوان الوطني للبرید046

000 000 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي7النشاط 

25 رمز الحساب :

32540 989 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 989 40منحة لفئدة الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي و التلفزي045

000 989 40جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الوكالة الوطنیة للسالمة المعلوماتیة8النشاط 

25 رمز الحساب :
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3254 833 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 833 4الوكالة الوطنیة للسالمة المعلوماتیة064

000 833 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الوكالة الفنیة لالتصاالت9النشاط 

25 رمز الحساب :

3255 298 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 298 5الوكالة الفنیة لإلتصاالت099

000 298 5جملة النشاط :

000 120 52جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

منحة لفائدة الوكالة الوطنیة للمصادقة اإللكترونیة  :A النشاط

25 رمز الحساب :

3252 500 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

048SUBV.AU PROFIT DE L'AGENCE NLE DE CERTIFICATION 
ELECTRONIQUE

2 500 000

000 500 2جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

منحة لفائدة المركز الوطني لإلعالمیة  :B النشاط

25 رمز الحساب :

3251 000 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 000 1المركز الوطني لإلعالمیة100

000 000 1جملة النشاط :

000 500 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة تونس الذكیة4: وحدة عملیاتیة 4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

منحة لفائدة تونس لألقطاب التكنولوجیة الذكیة  :C النشاط

25 رمز الحساب :

3254 380 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 380 4شركة األقطاب التكنولوجیة التونسیة الذكیة101

000 380 4جملة النشاط :

000 380 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 60جملة البرنامج الفرعي :

000 000 60جملة البرنامج :
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000 000 60 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

63 150 000 الجملة العامـة :
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

802 3القیادة و المساندة 6001 8922681 310268

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

3 802 6001 8922681 310268

802 3مؤسسات التعلیم العالي 6001 8922681 310268

138المدرسة العلیا للمواصالت بتونس 2 192 1 250 138 642 300

المعهد العالي
للدراسات التكنولوجیة في المواصالت

بتونس

130 1 610 60 130 1 250 300

802 3الجمـــلة العامة 6001 8922681 310268



جدول تفصيلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالية:

مهمة تكنولوجيات اإلتصال

الحسابات الخاصة في الخزينة

صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واإلتصال  25 الحساب :

التنمية الرقمية 1 البرنـامج :

1 التنمية الرقميةالبرنـامج الفرعي :

000 120 72االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال1 دينار الوحدة العملياتية : 

000 000 20تطوير البنية التحتية لالتصاالت والخدمات الشاملة1 دينارالنشاط :

93
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اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

20 000 000 دراسات وتدخالت لتنمية قطاع المواصالت :725

1 500 000 مشروع تنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال 0070

1 500 000 مصاريف مختلفة 019

5 000 000 مشروع الشبكة اإلدارية المندمجة 0076

5 000 000 مصاريف مختلفة 019

5 000 000 مشروع تغطية  المناطق البيضاء بشبكة اإلتصاالت ذات السعة العالية 0095

5 000 000 مصاريف التسيير 013

1 000 000 مشروع إرساء البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية للمرز الوطني لرسم الخرائط و االستشعار عن بعد 0101

5 000 000 مشروع الشبكة اإلدارية لتراسل المعطيات لفائدة الجماعات المحلية 0104

1 500 000 مشروع إنجاز شبكة ألياف بصرية والسلكية بالمراكب الجامعية 2508

1 000 000 مشروع تركيز خدمات ذات قيمة مضافة عبر الشبكات اإلدارية المندمجة 2509

000 000 1منحة لفائدة الديوان الوطني للبريد5 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار
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1 000 000 منح لمؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل325

1 000 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

1 000 000 منحة لفئدة الديوان الوطني للبريد 046

000 989 40منحة لفائدة الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي7 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

40 989 000 منح لمؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل325

40 989 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

40 989 000 منحة لفئدة الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي و التلفزي 045

000 833 4منحة لفائدة الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية8 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

4 833 000 منح لمؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل325

4 833 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

4 833 000 الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية 064
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000 298 5منحة لفائدة الوكالة الفنية لالتصاالت9 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

5 298 000 منح لمؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل325

5 298 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

5 298 000 الوكالة الفنية لإلتصاالت 099

000 500 1االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار واالحصاء2 دينار الوحدة العملياتية : 

000 500 1تنمية االقتصاد الرقمي2 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

1 500 000 دراسات وتدخالت لتنمية قطاع المواصالت :725

1 500 000 مشروع مرافقة المؤسسات الناشئة 2513

000 900 11االدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات3 دينار الوحدة العملياتية : 

000 400 8رقمنة اإلدارة3 دينارالنشاط :
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اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

8 400 000 دراسات وتدخالت لتنمية قطاع المواصالت :725

2 530 000 مشروع تنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال 0070

2 530 000 مصاريف مختلفة 019

5 870 000 برنامج دعم الكفاءات التونسية في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصال في إطار إتفاقية الشراكة 0089

5 870 000 مصاريف مختلفة 019

A000 500 2منحة لفائدة الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

2 500 000 منح لمؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل325

2 500 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

2 500 000 SUBV.AU PROFIT DE L'AGENCE NLE DE CERTIFICATION ELECTRONIQUE 048

B000 000 1منحة لفائدة المركز الوطني لإلعالمية دينارالنشاط :
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اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

1 000 000 منح لمؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل325

1 000 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

1 000 000 المركز الوطني لإلعالمية 100

000 480 4وحدة تونس الذكية4 دينار الوحدة العملياتية : 

000 100تشجيع اإلستثمار ودفع التشغيل في المجاالت الرقمية خاصة الموجهة للتصدير4 دينارالنشاط :

اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

100 000 دراسات وتدخالت لتنمية قطاع المواصالت :725

50 000 التظاهرات و المعارض المتعلقة بتنمية المواصالت و تكنولوجيات المعلومات 0059

50 000 مصاريف مختلفة 019

50 000 مشروع تونس االدكية 0090

50 000 مصاريف محتلفة 019

C000 380 4منحة لفائدة تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية دينارالنشاط :
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اإلعتماداتالبيـــان الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

بحساب الدينار

4 380 000 منح لمؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخل325

4 380 000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 0017

4 380 000 شركة األقطاب التكنولوجية التونسية الذكية 101

000 000 90جملة البرنامج الفرعي

000 000 90جملة البرنامج

90 000 000 جملة الحساب

90 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

90 000 000 الجمـــلة العامة



نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالية:

100 

مهمة تكنولوجيات اإلتصال

جدول إجمالي:  الحسابات الخاصة

الحسابات الخاصة في الخزينة

صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واإلتصال  25 الحساب :

دينار000 000 90الموارد :

النفقات البرنـامج 

التنمية الرقمية 190000000

90 000 000 جملة الحساب

90 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزينة

90 000 000 الجمـــلة العامة
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