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 :للمهمة لمحور األول: التقديم العاما

    تقديم استراتيجية القطاع والمهمة -1

بهدف  2020-2016للفترة  ضبط المخطط الوطني االستراتيجي "تونس الرقمية"  تم  

 وتعميم االستفادة من السعة العالية جدا رقمية الفجوة الوالحد من ضمان االندماج االجتماعي 

جديد يتمتع فيه كل مواطن تونسي في كل جهة من جهات البالد التونسية، ومن كال  مجتمع إرساءو 

 ة فة والمعرلمعلومإلى ا الجنسين ذكورا وإناثا، ودون تمييز وباعتبار كل الفئات، بالحق في النفاذ

 خالل من ،واإلبداع الخلق بأقل كلفة ممكنة، مع التشجيع على اتالمعلوم تشبكا عبر التواصلو 

 في المتميز المعرفي المحتوى ذات األنشطةواإلقدام على  الحديثة والمعرفة التعلمإمكانية  توفير

 المجاالت. مختلف

في تحيينه الشروع  2019منذ موفى سنة تم ي ذال المخطط الوطني االستراتيجيهدف كما ي   

للفترة  التنميةمخطط تزامنا مع بداية أشغال إعداد و  2025استشرافية في أفق  ؤيةد بلورة رقص

لتحقيق  قاطرةترتقي إلى دور ال سريعةو  ناجعة ،متطورة رقمية إدارة إرساء ، إلى2021-2025

 على تقوم عهام والمتعاملين دارةاإل بين جديدة لعالقة تؤسسالمنشود باعتبارها  الرقمي لتحولا

 .والمؤسسة المواطن من وتقريبها اتالخدم دةو ج 

على اعتماد التحول الرقمي إلرساء نمط جديد القطاعية وتقر الخطة االستراتيجية 

المستخدمين )المواطن والمؤسسة( عبر تبسيط إدارة إلكترونية في خدمة للمعامالت اإلدارية و 

 البنية تطويرعبر  رقميلا قتصادالا عملها، إلى جانب تنميةاإلجراءات اإلدارية وتحديث أساليب 

 المجال في وزاخر بالكفاءات متميز كقطب التونسية الوجهة تعزيزو  األعمال مناخ وتحسين التحتية

   .والتشغيل االستثمار ومشجع على خلق فرص التونسية األعمال دعم ريادة ومحفز على الرقمي
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اتيجية لالتحاد ات االسترضمن الغاي  تنضوياالستراتيجية القطاعية هذا، وتجدر اإلشارة أن 

النفاذ إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات إمكانية إتاحة وتعزيز وتهدف إلى  الدولي لالتصاالت،

 التصديو واالتصاالت وزيادة استخدامها، سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع، 

ت. كما تأخذ بعين االعتبار التصاالعلومات واللتحديات الناجمة عن تنمية االتصاالت/تكنولوجيا الم

 ، من ذلك:2030أهداف التنمية المستدامة في أفق 

 لمساواة بين الجنسين ا: الهدف الخامس (1

 "تح يق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النسا  والفتيات"

 2019لسنة  15د من القانون األساسي للميزانية عد 18تام مع مقتضيات الفصل في تناغم   

ي تحقيق هذا الهدف، سيتم ادراج مقاربة النوع صد المساهمة ف، وق2019فيفري  13في  المؤرخ

االجتماعي ضمن استراتيجية المهمة للفترة القادمة وخاصة في الجانب المتعلق بتوظيف 

 كين االقتصادي للحد من الفوارق بين الجنسين.التكنولوجيات الحديثة للتم

تونس الناشئة" العمل على محورين أساسيين برنامج " ل في إطارد، سيتم العموفي هذا الصد

يتمثالن في التعريف بالمشروع ومميزاته في كافة الجهات، وكذلك إقامة حلقات تكوينية قصد 

من  والفتيات وخاصة النساءلجنسين تشجيع باعثي المؤسسات الصغرى واإلطارات الشابة من ا

 امج.البرن  ث مؤسسات والمشاركة فيداخل تراب الجمهورية لبع

 

 العمل الالئق ونمو االقتصاد :الهدف الثامن (2

 "تعزيز النمو االقتصا   وال امل ل جميع والمست ام وتوفير العمل الالئق ل جميع"

باالقتصاد الرقمي عبر تعزيز البيئة الرقمية والتشجيع على خلق سيتم العمل على النهوض   

لرقمي ل الرقمي، وذلك بتنمية االقتصاد اار وجعل تونس وجهة مميزة في المجافرص االستثم

ومساهمته في الناتج الوطني الخام باإلضافة إلى جعل تونس قطب تميز  والرفع من قدرته التشغيلية

 إقليمي في المجال.
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 لتاسع: الصناعة واالبتكار والبنية التحتية الهدف ا  (3

والمستدام، يع لجمصمود، وتحفيز التصنيع الشامل ل"إقامة بنى تحتية قادرة على ال

 وتشجيع االبتكار"

  

تسعى المهمة إلى تحقيق زيادة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،   

الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت، حيث سيتم مواصلة  والسعي إلى توفير فرص 

حسين النفاذ للمعلومة ماج االجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر تالعمل على ضمان االند

يم االستفادة من السعة العالية جدا ضمن فضاء سيبرني مؤمن على المستوى والمعرفة، وتعم

 الوطني، وذلك بـ:

حتية االتصالية، إلى جانب تعميم النفاذ لالنترنات على كامل التراب تعزيز البنية الت  ➢

واألسرة بصورة عامة، كافة شرائح المجتمع، وهو ما يستهدف المواطن  التونسي لفائدة

 غير مباشرة في انتصاب المستثمرين سواء التونسيين أو األجانبكما يشّجع بصفة 

 اقتصادية،  ديناميكية وخلق

الجودة والتحكم في األسعار وذلك من خالل توفير مناخ تنافسي العمل على تحسين  ➢

 للقطاع، 

المناطق الداخلية ومسايرة  ابي قصد تقليص الفجوة الرقمية فيلتمييز اإليج تكريس مبدأ ا ➢

 الت التكنولوجية، وذلك من خالل مواصلة استغالل مشروع المناطق البيضاءالتحو

االتصاالت ذات السعة العالية لفائدة المناطق ذات لتحسين التغطية وتوفير خدمات 

بالنسبة لمشغلي شبكات االتصاالت، بهدف  المردودية االقتصادية الضعيفة أو المنعدمة

 لتها وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات،فك عز

مواصلة استغالل الشبكة اإلدارية الوطنية المندمجة قصد ربط جملة من المواقع  ➢

طق الجمهورية بشبكة االتصاالت ذات السعة العالية لتأمين خدمة اإلدارية بمختلف منا

مة مضافة، يقات اإلعالمية لإلدارة، وتركيز خدمات ذات قي االنترنات واالنترانات والتطب 

 لمواطن خاصة بالمناطق الداخلية للبالد، لبما يسمح بتقريب الخدمات اإلدارية 
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 بكة االنترنات ذات السعة العالية،ربط المؤسسات التربوية )المدارس والمعاهد( بش ➢

صرية حيث يتم مراجعة مجلة تعميم النفاذ للشبكات ذات التدفق العالي عبر األلياف الب  ➢

وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية التنسيق مع التهيئة الترابية ب 

 يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية، كمرفق عمومي ضروري

 

لبريد على وفي إطار توفير الخدمات الشاملة البريدية، فإنه يتم العمل عبر الديوان الوطني ل

ة وتأمينها بالخصوص كامل تراب الجمهوري  تنمية الخدمات البريدية ذات الطابع االجتماعي على

ات من الحريف بالمناطق الريفية ذات المردودية االقتصادية الضعيفة، إلى جانب تقريب الخدم

 وتطويرها ومراجعة تعريفات الخدمات البريدية وتعصير الخدمات المالية للبريد.

 

 لسالم والعدالة والمؤسسات القوية ا :16 عدددف هلا  (4

مية و ام ة ل جميع من أجل تح يق التنمية المست امة، مجتمعات س  ت جيع إقامة"

وبنا  مؤسسات فعالة وخاضعة ل مسا لة وتوفير إمكانية الوصول إل  الع الة ل جميع 

 ت"و ام ة ل جميع     جميع المستويا

 

ات اإلدارية وتبسيط االجراءات البيروقراطية، إلدارة ورقمنة الخدميتم ذلك عبر إصالح ا  

المواطن والمؤسسة( تكرس مبادئ الحوكمة وإرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين )

 شفافية، نجاعة، وثوقية وسالمة وجودة الخدمات.الرشيدة: 
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 تشخيص للوضع الحالي:

-2016مخطط الوطني االستراتيجي الية لمدى انجاز مشاريع الفي إطار تقييم الوضعية الح   

ين قصد رفع كل كنولوجيات االتصال بصدد التنسيق مع كافة المتدخل، فإن وزارة ت 2020

وتذليل الصعوبات التي حالت دون انجاز هذه المشاريع بالنسق المطلوب، ولعل من أهم اإلشكاليات 

 هذه اإلشكاليات: 

االتصال في اإلشراف على إنجاز قي لوزارة تكنولوجيات غياب شرعية الدور األف -

يذ ي أدى إلى غياب حوكمة ناجعة نتج عنها بطء في نسق تنفالمشاريع الرقمية والذ

 لتي تخص قطاعات أخرى،المشاريع الرقمية ا

 نقص في عدد الكفاءات الالزمة لإلشراف على إنجاز هذه المشاريع، -

التحول  تالئم مع النسق الذي تتطلبه مشاريعتشعب اإلجراءات اإلدارية التي ال ت -

قتضيات ت العمومية الحالية التي ال تتناغم مع مالرقمي على غرار منظومة الشراءا

 التي ترتكز أساسا على األفكار المتجددة.مشاريع التحول الرقمي 

ا واالنتشار المتسارع لفيروس كورون  2020الجائحة التي شهدها العالم سنة  وقد أكدتهذا، 

 لضمان اآلمن الذالم تشكلالتي  رقمّيةال تتكنولوجيــاللالدور الهام  "،19المستجد "كوفيد 

إيجاد حلول ومشاريع رقمية في  ضرورة مدى، و أثبتت واالجتماعي االقتصادي النشاط استمرارية

 يفرضهاالخدمات بالسرعة التي نماط اإلنتاج وإسداء أ مختلف تطويركافة القطاعات تمكن من 

اءات لتقليص من اإلجرلتسّوق عن بعد واوا موالتعلّ  العمــلعلى غرار الرقمي  صرلعا

 نتفاع بأكبر عدد ممكن من من اال والمؤسسة والمجتمع المدني ية لتمكين المواطنالبيروقراط

 ، وكذلك تطوير أساليب التعامل اإللكتروني داخل اإلدارة.الخدمات اإلدارية على الخط

الجهود من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني وفي كل فترة بتظافر وقد تم خالل هذه ال

أزمة "كوفيد  مثلت ، كمامن وطأة األزمة وير عدة تطبيقات ساهمت في التخفيفظرف وجيز تط

دفع للتأقلم مع التكنولوجيات الحديثة على غرار  والمواطن ة"  فرصة لتغيير سلوك المؤسس19

ل الوقوف في الطوابير النترنات أو للشراء عبر االنترنات بدالفواتير )كهرباء، ماء،..( عبر ا
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 الرقمية التكنولوجية والتطبيقاتدة بالحلول جل القطاعات تطالب باالستفا أصبحتكما  .واالنتظار

مجهود وزارة  دعم في هم خالل الفترة القادمةسيساساعد و ألزمة، األمر الذي تداعيات المجابهة 

نسق انجاز مشاريع المخطط ا األفقي مما سينتج عنه مزيد استحثاث تكنولوجيات االتصال ودوره

م عدة قطاعات أخرى كالصحة والتربية والعدالة  تراتيجي باعتباره يتضمن مشاريع تهالوطني االس

 والشؤون االجتماعية والثقافة... 

 المتعلق 2020أكتوبر  5مؤرخ في ال 777حكومي عدد المر األر و صدسيساهم  ، كماذاه

بادل المتعلق بالت و  2020لسنة  31وط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد ط شربضب 

يندرج في إطار ، والذي وني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكلااللكتر

لين تعاماستكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل االلكتروني للمعطيات بين الهياكل والم

وطريقة تعاملها مع يؤسس إلى إحداث تحول كبير في ثقافة اإلدارة ، ومعها وفيما بين الهياكل

في ضمان نجاعة الخدمات اإلدارية وسرعة إنجازها وتخفيف األعباء على ، المواطن والمؤسسة

  .المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية

 المحاور األساسية االستراتيجية

 على المحاور األساسية التالية:لقطاع تكنولوجيات االتصال ستراتيجية اال لخطةترتكز ا 

دماج االجتماعي وتقليص الفجوة الرقمية من خالل تعميم نفاذ التونسيات والتونسيين ن اال -

 ،في جميع المناطق وجميع الفئات االجتماعية إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ،المستخدمينإلكترونية في خدمة إرساء إدارة  -

ج كفاءات في تطوير االقتصاد الرقمي وتعزيز الوجهة التونسية كقطب تميز ونسي -

 ة وتشجيع فرص االستثمارالقطاع الرقمي من خالل دعم ريادة األعمال التونسي 

 

 قادمةأولويات المهمة في المرحلة ال

ية بالنسبة للمرحلة قصد دعم مسار التحول الرقمي، وضعت الوزارة األولويات التال            

 القادمة:  
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ذ إلى منصات التعليم والتكوين عن لتيسير عملية النفا ربط المدارس بشبكة االنترنات عالية التدفق -

 ،ن الجنسينوبي  بعد والعديد من الخدمات الرقمية مّما يضمن تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الجهات

إدارة عصرية فّعالة وشفافة خدمة للمواطن  رقمنة اإلدارة وتبسيط اإلجراءات من أجل إرساء -

 مؤسسات االقتصادية،وال

 منظومة الدفع االلكتروني من أجل تحقيق االندماج االجتماعي والمالي، بتعميم التسريع -

للنهوض باالقتصاد  ، لكال الجنسين،الخاصةتدعيم منظومة التجديد والتشجيع على المبادرة  -

 الرقمي،

ة العمل على التعريف بتونس كوجهة لالستثمار في لذكية من أجل مواصلتطوير مشروع تونس ا -

 ولوجيات المعلومات واالتصال،مجال تكن 

 ،تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمن السيبرني وذلك بمشاركة كافة األطراف المتدخلة -

 .ة ومراكز العمل عن بعدمة بالمركبات التكنولوجّي حوكالتطوير  -

 

 الستراتيجية للمهمةاألهداف ا

 

 يما يلي:ة القادمة فتصال للفترتتمثل األهداف االستراتيجية لمهمة تكنولوجيات اال 

 

االتصالية والبريدية  ى الخدمات الشاملة: تطوير النفاذ إل1الهدف االستراتيجي عدد -1

 وتكنولوجيات االنترنات ذات السعة العالية

إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين )المواطن : إرساء 2الهدف االستراتيجي عدد  -2

  شيدةوالمؤسسة( تكرس مبادئ الحوكمة الر

 ومساهمته التشغيلية تهقدر من الرفع عبر)تنمية االقتصاد الرقمي  :3ستراتيجي عدد ف االالهد  -3

 .المجال في إقليمي تميز قطب تونس جعلمع  (الخام الوطني الناتج في
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 تقديم برامج المهمة  -2

ين: نبرنامجين اث  من 2021تتكون خارطة برامج مهمة تكنولوجيات االتصال لسنة            

 . "ادة والمساندةبرنامج "القي  والثاني هو "التنمية الرقمية"  وهو برنامج عملياتي  األول

مؤشرا لقيس أدائها  14و أهداف  6نشاطا و  16برنامجين فرعيين اثنين ووتشتمل المهمة على 

 :وميينفاعلين عم 9و وحدات عملياتية 7ويساهم في تحقيقها 

 عدد األنشطة البرامج 
  عدد األهداف

 األداء عدد مؤشرات قيس  ستراتيجية الا

التنمية الرقمية برنامج   
12 3 7 

القيادة والمساندةج برنام  
4 3 7 

 14 6 16   المجموع

 

 :ويتمثل التقسيم البرامجي للمهمة كما يلي
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  ية": "التنمية الرقم1دد نامج علة البر: هيك2-1

             

رعي واحد وأربع وحدات عملياتية تمثل نامج فعلى برقمية برنامج التنمية الريشتمل             

 :تقنية بالوزارة وكل الفاعلين العموميين التابعين للقطاعالهياكل المركزية ال

.

مهمة 
تكنولوجيات 
االتصال

:  البرنامج التاسع
القيادة والمساندة

البرنامج الفرعي 
القيادة : 1عدد 

والمساندة

:  البرنامج األول
التنمية الرقمية

البرنامج 
: 1الفرعي عدد 

التنمية الرقمية
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رئيسة برنامج التنمية الرقمية

السي ة المك فة باال ارة العامة  
لتكنولوجيات المع ومات

رئيسة البرنامج الفر ي 
ل تنمية الرفمية

السي ة الم رفة     متابعة م اريع المخطط 
2020الوطني االستراتيجي تونس الرقمية 

ال طب 
التكنولوجي 

تونس "
لألقطاب 

التكنولوجية 
"الذكية

ال يوان 
 الوطني ل بري

المركز 
الوطني 
لإل المية

الوكالة 
الوطنية 
ل سالمة 
المع وماتية

مركز 
ال راسات 
والبحوث 
لإلتصاالت

الوكالة 
الوطنية 
ل مصا قة 
االلكترونية

الوكالة 
الوطنية 
ل تر  ات

الوكالة الفنية 
لالتصاالت ال يوان 

الوطني 
لإلرسال 
اإلذا ي 
والت فز 

1الوح ة العم ياتية       
اإل ارة العامة لتكنولوجيات 

االتصال 

2الوح ة العم ياتية      
اإل ارة العامة لالقتصا  الرقمي 

واالستثمار واإلحصا 

4الوح ة العم ياتية     
وح ة تونس الذكية

3الوح ة العم ياتية     

اإل ارة العامة لتكنولوجيا المع ومات

ح 
لو
ا

ت
ا

 
ية
ات
 ي
عم
ال

 

(9ة )ــدهم تسعدــــون وعــون العموميـــــلعاــــــــالف  
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  المساندة"القيادة و: " 9: هيكلة البرنامج عدد 2-2

 لياتية منهابرنامج فرعي واحد وثالث وحدات عم يتكون برنامج القيادة والمساندة من          

 صبغة إدارية وهما: وميتين ذاتمؤسستين عم

 نساسات التكنولوجية بتو المعهد العالي للدر-

 المدرسة العليا للمواصالت بتونس-

 

 

رئيس البرنامج

السي  الم ير العام ل من آت 
والمؤسسات العمومية

رئيس البرنامج 
الفرعي
السي  م ير ال ؤون اإل ارية 

والمالية

الوح ة العم ياتية 

3المركزية    

لم رسة الع يا ل مواصالت ا
بتونس

الوح ة العم ياتية 
    2

المعه  العالي 
ل  راسات 

التكنولوجية بتونس

الوح ة العم ياتية 

1المركزية    

ال يا ة والمسان ة 
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 تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة:  -3

 ف ومؤشرات األداءأهدا حوصلة :1عـدد جدول 

 المؤشرات  األهداف  البرنامج الفرعي البرنامج 

 
 
 

 األول: امج لبرنا
 التنمية الرقمية 

 

 
 
 
 

 البرنامج 
 1الفرعي 

 التنمية الرقمية 

 النفاذ إلى الخدمات: تطوير 1-1-1 الهدف
وتكنولوجيات االنترنات  الشاملة االتصالية والبريدية 

 ةذات السعة العالي

عدد اشتراكات اإلنترنات القارة   :.1.11.1المؤشر 
ساكن  100والجوالة لكل   

البريدية تغطية نسبة ال: 12.1.1. المؤشر  

في  إرساء إدارة إلكترونية  تعزيز    2-1-1الهدف 
)المواطن والمؤسسة( تكرس  خدمة المستخدمين 

 ، مبادئ الحوكمة الرشيدة

ية المقدمة عدد الخدمات الرقم :1.2.1.1المؤشر 
 مستخدمين )المواطن أو المؤسسة(لل

ة اإلداريبببببب نسبببببببة المراسبببببب ت   :2.2.1.1المؤشــــــر 
كليبببببا عببببببر منّومبببببة الت بببببّر  رونيبببببا الكتلجبببببة المعا

 ليسة(اإللكتروني في المراس ت )ع
  عبر) الرقمي االقتصاد تنمية  :  3.1.1الهدف 
 (الناتج في ومساهمته  التشغيلية قدرته من الرفع

 د االقت بببببببانسببببببببة مسببببببا مة   :1.3.1.1المؤشـــــــر 
 محلي اإلجماليالناتج ال الرقمي في
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  إقليمي تميز قطب تونس جعل عم (الخام نيوطال
 ل المجا في

  ةاشببببببب الن المؤسسبببببببات  عبببببببدد  :2.3.1.1المؤشــــــــر 
 سنويا ع مة على المتح لة

 عدد فرص العمل الجديدة :3.3.2.2المؤشر 

 البرنامج التاسع:
 ةوالمساندالقيادة 

 
 
 

 البرنامج 
 1الفرعي 

 القيادة والمساندة

 :1. 1.9الهدف 

 تطوير حوكمة المهمة 

 :1.1.1.9شر المؤ 
المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات الهي ات  

اللجنة االستراتيجية  ولية التالية: القيادية ذات األ
للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية  

 لمشاريع لجنة متابعة اللميزانية و 

  :2.1.1.9لمؤشر ا
 مةالتطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمه

 : 2.1.9 الهدف
المالئمــة التصــرف فــي المــوارد البشــرية مــع تحســين 
ات و الحاجيــــــــــــات و  ــــــــــــما  مهــــــــــــار ال  بــــــــــــين
 وتكافؤ الفرص المساواة

 :1.2.1.9لمؤشر ا
ة األجبببور الفببباري ببببين كتلبببة األجبببور المبرمجبببة وكتلببب 

 جزةالمن

 :2.1.92.لمؤشر ا
فبي  نسبة األعوان المنتفعة بالتكوين) رجال / نساء (

 األولوية حاور ذات الم
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 : 3.1.9الهدف  
تحســـــين المحافظـــــة علـــــى ديمومـــــة الميزانيـــــة مـــــع 

ــرف الت ــاداتصـ ــي االعتمـ ــامج  فـ ــة برنـ ــوير فاعليـ وتطـ
 القيادة والمساندة

 

 :  1.3.1.9المؤشر 
 عتمبببادات واال مجبببةعتمبببادات المبر الفببباري ببببين اال

 المنجزة
 :  2.3.1.9المؤشر 
زانيبة مقارنة بميوالمساندة  ميزانية برنامج القيادةنسبة 
 المهمة

 :  3.3.1.9المؤشر 
 عون الواحد كلفة التسيير لل
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 الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط: -4

 :  2021تقديم ميزانية المهمة لسنة  4-1

         

 14بتاريخ  16منشور رئيس الحكومة عدد طبقا للتوجهات العامة الواردة ضمن            

تكمال سا ر أولويات المرحلة والمتمثلة أساسا فيعين االعتبامع األخذ ب  2020ماي 

واستحثاث االنطالق في إنجاز المشاريع  المشاريع المتواصلة للمخطط الوطني االستراتيجي

وتحسين ظروف عيش عالية التي ستساهم في تحقيق أهداف القطاع المردودية ال الجديدة ذات

 .ن شغل جديدةالمواطن وخلق مواط

 ،2021همــة بعنــوان ســنة وقد بلغت جملة االعتمادات المقترحة بعنوان مشروع ميزانية الم

 تتوزع كما يلي: م د 134

 م د 33.970 موارد عامة للميزانية

 د م   10.030 قروض خارجية موظفة

 م د  90 تنمية المواصالتوق صند

 م د 134 المجموع

 

 لى جزئين:م د إ 90البالغة المواصالت  وتتوزع اعتمادات صندوق تنمية

التنميــة األول »الخاصــة بالبرنــامج م د لتمويــل مشــاريع تنميــة القطــاع  30 -

 "،الرقمية

ـ  60 - وميين م د تــدخالت بعنــوان مــنح تصــرف وتنميــة لفائــدة الفــاعلين العـم

 نمية الرقميةين في تحقيق أهداف برنامج الت المتدخل
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 ،2020ة اعتمــادات المهمــة لســنة غــت جملــ فقــد بل ،2020أما بالمقارنة مع الســنة الماليــة 

م د اعتمــادات  90و  عنــوان قــروض خارجيــة موظفــةد ب  م 14.655م د منهــا  133.501

 مرسمة بصندوق تنمية المواصالت. 

 حسب البرامج وطبيعة النفقة: 2021 ة المهمة لسنةوفيما يلي توزيع ميزاني  

 

 :2جدول عدد

 النفقةامج وطبيعة حسب البر  2021توزيع ميزانية المهمة لسنة 

    )اعتمادات الدفع(

 )الوحدة: أد( 

 نفقات االستثمار  نفقات التدخ ت  نفقات التسيير  نفقات التأجير  البرامج 
نفقات  
العمليات 
 المالية 

 المجموع

: 1 البرنامج
مية  التن
 لرقمية ا

2100 0 60 000 40030  102130 

:  9البرنامج 
القيادة 
 والمساندة

15850 6930 3150 5940  31870 

 134000 0 45970 63150 6930 17950 المجموع
 

 الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية  ارتباع*دون 
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 : 1رسم بياني عدد 

 امج حسب البر  2021لسنة  المهمةتوزيع ميزانية 

 ت الدفع()اعتمادا

 دينار الوحدة: ألف

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

البرنامج ال يا ة 
والمسان ة

البرنامج التنمية 
الرقمية
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 مهمة( لل2023-2021إطار النفقات متوسط المدى ) 4-2
 ( للمهمة 2023-2021إطار النفقات متوسط المدى ): 3دد جدول ع

 )أ د(                            التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع(                                
 يعة النفقةبط

 تقديرات 2020 قانو  مالية جازاتنإ

2320 2022 2021 نكميلي مرسم 2019 2018 2017  

 13582 14442 لتأجيرنفقات ا
14603 17 000 - 17 950 19100 20030 

 2280 2364 رالتسيينفقات 
2 864  3 401  -  6 930 7200 7300 

 1964 1864 نفقات التدخالت
57 527  63 100 - 63 150 63500 63700 

 4103 13561 نفقات االستثمار 
43556  50 000  -  45 970 54200 56970 

 0 0         اليةالم لعملياتنفقات ا

 0 0     100616 80880 بقية النفقات

اعتبار الموارد الذاتية دو   المجموع
 للمؤسسات

113111 122545 

118550 

 133 501 - 
134 000 144000 148000 

ارد الذاتية ر المو باعتبا المجموع
 للمؤسسات

113 300 122 730 118717 

 

133 769 

- 

134268 144275 148282 
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 : 4عدد جدول 
 للمهمة   2023-2021 إطار النفقات متوسط المدى

 )أ د(                            التوزيع حسب البرامج )اعتمادات الدفع(                                      

 

نو  مالية  اق  إنجازات  
2020 

  تقديرات   

2220 2021 تكميلي   مرسم    2019 2018 2017 البرامج  2023 
:  1مج نابر 

 الرقمية  التنمية
105304 115478 97155 106267 - 102130 109 000 110 500 

:  9برنامج 
القيادة 

 والمساندة

7 807 7 067 21395 27 234 - 31870 
35 000 37 500 

 000 148 000 144 134000 - 133501 118550 122545 113111 عالمجمو 
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 2021         صالاالت تكنولوجيات زارةو                       

 

 

 

 

 

 المحور الثاني 

 برامج المهمة
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ميةالرقالتنمية ا ول: مج البرنا  

 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  لفة بة روضة خليف المكالسيد: البرنامج ةرئيس •

 2019 ماي 19ابتداء من   المعلومات

 2020جويلية  13خ في ؤرمتكنولوجيات االتصال ال ارةوزقرار  : لتسميةا جعمر •
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2021 
 2021         صالاالت تكنولوجيات زارةو                       

 راتيجيته:تقديم البرنامج واست -1
 رطة البرنامج:اخ 1-1

رئيسة برنامج التنمية الرقمية

السي ة المك فة باال ارة العامة  
لتكنولوجيات المع ومات

رئيسة البرنامج الفر ي 
ل تنمية الرفمية

السي ة الم رفة     متابعة م اريع المخطط الوطني 
2020االستراتيجي تونس الرقمية 

ال طب 
التكنولوجي 

تونس "
لألقطاب 

التكنولوجية 
"الذكية

ال يوان 
 الوطني ل بري

المركز 
الوطني 
لإل المية

الوكالة 
الوطنية 
ل سالمة 
المع وماتية

مركز 
ال راسات 
والبحوث 
لإلتصاالت

الوكالة 
الوطنية 
ل مصا قة 
االلكترونية

الوكالة 
الوطنية 
ل تر  ات

الوكالة الفنية 
لالتصاالت ال يوان 

الوطني 
لإلرسال 
اإلذا ي 
والت فز 

1الوح ة العم ياتية       
اإل ارة العامة لتكنولوجيات 

االتصال 

2الوح ة العم ياتية      
اإل ارة العامة لالقتصا  الرقمي 

واالستثمار واإلحصا 

4الوح ة العم ياتية     
وح ة تونس الذكية

3الوح ة العم ياتية     

اإل ارة العامة لتكنولوجيا المع ومات

(9ـــــــاعلـــــون العموميــون وعــــددهم تسعــة )الفـ  
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 2021         تصالاال  تكنولوجيات وزارة                       

 )*(  مج التنمية الرقميةقائمة الفاعلين العموميين المتدخلين في برنا

 لبرنامجي باعمومكل فاعل  توضح بطاقات الفاعلين العمومين الواردة ضمن المصاحيب ارتباط * 

 ميزانيته الوكالة الوطنية للترددات فاعل عمومي ال يتمتع بمنحة لتمويل  **

 

 :تهستراتيجياتقديم البرنامج و  1-2

الستراتيجي "تونس الرقمية" وتعد إحدى تنمية الرقمية" ضمن المخطط اتندرج استراتيجية برنامج "ال

فيها الكثافة الهاتفية والكثافة البريدية ساسية بما البنية األين تحسوتهدف إلى ، ركائز أولويات الحكومة

ضمان تكافؤ الفرص عبر االندماج االجتماعي لالسعي  ف إلى، كما تهديةوالنفاذ إلى السعة العال

 في كلالمساواة بين النساء والرجال، فجوة الرقمية للحّد من الفوارق بين الفئات وضمان ومحو ال

 .معرفةلتسهيل النفاذ إلى المعلومات والفئات المجتمع الجهات وبين جميع 

باللغة الفرنسية االسم الفاعل العمومي  باللغة العربية االسم 
ONP 

 
Office National des Postes 

«La Poste Tunisienne» 
 للبريد " البريد التونسي"الديوان الوطني 

CERT Centre d’Etudes et des Recherches 
des Télécommunications 

 

 لبحوث ل ت االتمركز الدراسات وا

ONT Office National de la Télédiffusion 
 

 

الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي 
 والتلفزي 

ANSI Agence Nationale de la Sécurité 
Informatique 

 

 ةالوكالة الوطنية للس مة المعلوماتي 

ATT 
 

Agence Technique des 
Télécommunications 

 تالوكالة الفنية ل ت اال
  ANF   

 
Agence Nationale des Fréquences 

 
 )**(  الوكالة الوطنية للترددات

ANCE 
 

Agence Nationale de Certification 
Electronique 

 

 الوكالة الوطنية للم ادقة اإللكترونية

CNI Centre National de l’Informatique 

 
 المركز الوطني لإلع مية

STT Smart Tunisian Technoparks تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية 
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الرقمنة  الجهد الحكومي إلصالح اإلدارة عبر يفة الرقمية برنامج التنمي استراتيجية  اهمست كما س

الرقمي عبر تعزيز البيئة الرقمية والتشجيع  باالقتصادلنهوض وا البيروقراطية،وتبسيط االجراءات 

 .يزة في المجال الرقميتونس وجهة مم فرص االستثمار وجعلعلى خلق 

  

 :هامن  توجيهاتلا من جملة نع المرسومة االستراتيجية انبثقت وقد ذاه

ت على غرار إتاحة وتعزيز االنضواء ضمن الغايات االستراتيجية لالتحاد الدولي لالتصاال -1

الفجوة المعلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها، سد النفاذ إلى االتصاالت/تكنولوجيا 

ة وتوفير النطاق العريض للجميع، التصدي للتحديات الناجمة عن تنمية الرقمي 

 ومات واالتصاالت، لمعلتكنولوجيا ا/االتصاالت

 : 2030امة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستد -2

وتوفير العمل لمتعلق بتعزيز النمو االقتصادي والشامل للجميع والمستدام االهدف الثامن  ➢

الرقمي عبر تعزيز البيئة الرقمية  باالقتصادالنهوض لى العمل عسيتم حيث  للجميع، الالئق

في المجال الرقمي، وذلك  وجعل تونس وجهة مميزةاالستثمار ى خلق فرص لعوالتشجيع 

مع تشجيع العنصر النسائي للمشاركة في قدرته التشغيلية االقتصاد الرقمي والرفع من  بتنمية

)كفاءات  في كافة الجهات تكوين والتعريف بالمشروععبر تكثيف ال برنامج تونس الناشئة

إلى جعل تونس قطب  ةالخام باإلضافتج الوطني ته في النامهذات خبرة تقنية عالية( ومسا

 جال.تميز إقليمي في الم

الصناعة واالبتكار والبنية التحتية: تحقيق زيادة في فرص الحصول المتعلق ب الهدف التاسع  ➢

توفير فرص الوصول الشامل  واالتصاالت، والسعي إلى جيا المعلوماتعلى تكنولو

على ، )سيتم العمل 2020بحلول عام لدان نموا في أقل الب  توالميسور إلى شبكة اإلنترن 

الرقمية عبر تحسين النفاذ للمعلومة والمعرفة، تماعي والحد من الفجوة ضمان االندماج االج 

 وى الوطني(،ء سيبرني مؤمن على المست ة جدا ضمن فضاوتعميم االستفادة من السعة العالي 

ويتمثل  :ة والمؤسسات القويةم والعدالعلق بالسالتمللتنمية المستدامة ال السادس عشرالهدف   ➢

التنمية المستدامة، وتوفير لمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق تشجيع إقامة مجتمعات س في
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للجميع وخاضعة للمساءلة وشاملة مؤسسات فعالة إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء 

 على جميع المستويات، ومن مقاصد هذا الهدف:

ارة  وتبسيط االجراءات البيروقراطية، وذلك عبر إرساء إد عبر الرقمنةح اإلدارة الصإ ✓

الرشيدة: إلكترونية في خدمة المستخدمين )المواطن والمؤسسة( تكرس مبادئ الحوكمة 

 ودة الخدمات، قية وسالمة وجشفافية، نجاعة، وثو 

جميع فرص وصول ال دة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ تعزيز سيا ✓

 عدالة، إلى ال

 على جميع المستويات،إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة  ✓

 .توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية ✓

 بصدد إعداد المخطط الوطني االستراتيجيحاليا  تصاللوجيات االوزارة تكنو أن اإلشارة  وتجدر

 للخماسية القادمة. التنميةمخطط تزامنا مع بداية إعداد وذلك  2025-2020 ةللخماسية القادم

 ذا اإلطار تم تحديد ثالث محاور أساسية  لبرنامج التنمية الرقمية تتمثل في:ه في

التونسيات و يم نفاذ ة من خالل تعماإلندماج االجتماعي وتقليص الفجوة الرقمي  

تكنولوجيا المعلومات  إلىاالجتماعية التونسيين في جميع المناطق وجميع الفئات 

 ،واالتصاالت

 خدمة المستخدمين، إرساء إدارة إلكترونية في 

تطوير االقتصاد الرقمي وتعزيز الوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات في  

 ال التونسية وتشجيع. م ريادة األعمالقطاع الرقمي من خالل دع

 

 :يلي مافي أولويات المرحلة القادمة  تتمثلهذا و 

عالية ميع وذات جودة الرقمي والمالي عبر إرساء بنية تحتية فعالة ومتاحة للج  دماجن الا - ➢

 وعبر تعميم استعمال التكنولوجيا في المعامالت المالية،
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س الذكية من أجل مواصلة ير برنامج تونتونس أرض للرقمنة والتجديد من خالل تطو   - ➢

تصال نولوجيات المعلومات واالكت المار في مج هة لالستث العمل على التعريف بتونس كوج 

المبادرة الخاصة وذلك باالستناد على النتائج اإليجابية ع على وتدعيم منظومة التجديد والتشجي 

مجّددة تساهم في ول تكنولوجية التي تم تحقيقها خالل فترة جائحة كورونا من أجل إيجاد حل

 تسديد حاجيات مختلف القطاعات،

اء إدارة عصرية فعّالة وشفافة راءات اإلدارية من أجل إرسإلجرة وتبسيط ارقمنة اإلدا  - ➢

مؤرخ ال 777حكومي عدد المر وتطبيق مقتضيات األ اطن والمؤسسات االقتصاديةة للمو خدم

طبيق أحكام المرسوم عدد يغ وإجراءات تبضبط شروط وص المتعلق 2020أكتوبر  5في 

بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما ت وني للمعطياالمتعلق بالتبادل االلكتر 2020لسنة  31

إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل  ج فييندر، والذي بين الهياكل

 ،االلكتروني

حديثة )الذكاء االصطناعي تكنولوجيات الال استخدام الدعم تموقع تونس في مج    - ➢

،Blockchain ،)... 

ت الوطنية للتكوين والتشغيل إرساء منظومة تالئم السياسا ىل: العمل علالتكوين والتشغي -   ➢

 االتصال،جيات قطاع تكنولوجيات المعلومات و مع حا

 ،طيات الشخصيةلمقتضيات حماية المعفيذ اإلستراتيجية الوطنية لألمن السيبرني وفقا تن    - ➢

 :ة ومراكز العمل عن بعدمة بالمركبات التكنولوجي  وكتطوير الح  ➢

 شركة تطوير المركب التكنولوجي بمنوبة  المتوقع أن يتم إحداث نم :منوبةمركب  

  2021خالل السداسي الثاني من سنة 

االنطالق الفعلي في و  2020شهر أكتوبر  منذاستئناف أشغال التهيئة : النحليمركب  

 2021 ر من سنةاستغالل المركب خالل شهر سبتمب 

نتائج طبقا ل ة للعمل عن بعدي  تطوير حوكمة المراكز الجهو: مراكز العمل عن بعد 

 في الغرض.التي تم اعدادها قييمية لمراكز العمل عن بعد الت دراسة ال
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 ستراتيجيةالا هدافاأل ة،القادم وأولويات المرحلة وقد انبثقت عن المحاور االستراتيجيةهذا،  

 : التالية

لية والبريدية ات الشاملة االتصاذ إلى الخدمتطوير النفا: الهدف االستراتيجي األول  -1

 نولوجيات االنترنات ذات السعة العالية،وتك

نية في خدمة المستخدمين رة إلكترو إرساء إداز زي تعالهدف االستراتيجي الثاني:  -2

 ، شيدةرالحوكمة ال )المواطن والمؤسسة( تكرس مبادئ

 التشغيلية قدرته من الرفع عبر) الرقمي االقتصاد تنمية الهدف االستراتيجي الثالث: -3

 ،المجال في إقليمي تميز قطب تونس جعلمع  (الخام الوطني الناتج في همتهساوم

 

 :الخاصة بالبرنامج ت قيس األداءأهداف ومؤشرا -2
 

 :تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج-2-1

 

 

 

 المؤشرات  األهداف  ي فرعلا  البرنامج

  :1البرنامج الفرعي 

 التنمية الرقمية 

 

الشاملة   الخدماتى النفاذ إل: تطوير 1-1-1الهدف 
وتكنولوجيات االنترنات ذات السعة االت الية والبريدية 

 العالية

 100ت القارة والجوالة لكل اد اشتراكات اإلنترن دع : 1.1.1.1 ر المؤش
 ساكن

 البريديةلتغطية ة اب نس :2.1.1.1  المؤشر

ية في تعزيز إرساء إدارة إلكترون   2-1-1الهدف 
مؤسسة( تكرس مبادئ طن وال)المواخدمة المستخدمين 
 الحوكمة الرشيدة

المواطن للمستخدمين ) الخدمات الرقمية المقدمة: عدد 2.1.1.1المؤشر 
 أو المؤسسة( 
ــر  كليببببا عببببببر ا يبببب لكترون لجببببة االمعانسبببببة المراسبببب ت    :2.2.1.1المؤشــ

 منّومة الت ّر  اإللكتروني في المراس ت )عليسة(
بببر الرفببع اد الرقمببي )عتنميببة االقت بب  :  1.1.3الهـدف 

من قدرته التشغيلية ومسا مته في الناتج الببوطني الخببام( 
 ليمي في المجالس قطب تميز إقمع جعل تون 

حلببي مالي النبباتج الرقمببي فبب  االقت بباد:  نسبببة مسببا مة 1.3.1.1المؤشــر 
 اإلجمالي
 سنويا ع مة على لةالمتح  الناش ة المؤسسات عدد :2.3.1.1المؤشر 

 عدد فرص العمل الجديدة :3.3.2.2 المؤشر
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 : التنمية الرقمية1البرنامج الفرعي  ✓

الية والبريدية إلى الخدمات الشاملة االتص تطوير النفاذ :1-1-1الهدف  •

 عالية:لاذات السعة  توتكنولوجيات االنترنا

 : تقديم الهدف 

مّما بريدية الصالية و تالبنية التحتية اال تحسين ىلباألساس عتطوير الخدمات الشاملة  يرتكز

ذلك الفئات الهشة بما في فئاته بجميع  المجتمع أفراد لفائدة جميع ساسيةيسمح بتوفير الخدمات األ

 بشبكات م تغطية هذه المناطق عد، حيث أّن ةي النائ  بالمناطق ات االحتياجات الخصوصية خاصةوذ

االجتماعية ودعم النمو  والعدالة المساواة من قدر كبرأ تحقيق االتصاالت وخدمات البريد من شأنه

 الفجوة الرقمية  منالحدّ وبالتالي  ،بين كل الجهات والفئاتالفرص تكافؤ  الجهوي عبر ضمان

  جهات.لاالجتماعية ب او  االقتصادية المساهمة الفاعلة في التنميةو 

السعة و ذات السعة العالية  شبكاتال منن حق المواطن في االستفادة اإلى ضمدف هذا الهيرمي و 

  معلوماتية.مع ضمان السالمة ال وتمكينه من التعلم والمعرفة في مختلف المجاالت ،العالية جدا

 :جع الهدفرم 

  :الدستور التونسي -

والتنمية المستدامة، والتوازن بين جتماعية، اليق العدالة اتسعى الدولة إلى تحق"  12الفصل   -

. كما تعمل على يجابيا على مبدأ التمييز اإلإلى مؤشرات التنمية واعتماد الجهات، استنادا

 ، "االستغالل الرشيد للثروات الوطنية

 الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة.ة دولال ضمنت  " 32 الفصل -

 ،اذ إلى شبكات االتصال"لحق في النفا ة إلى ضمانلسعى الدو ت 

مثل هذا ع بخدمات االتصاالت، ويت " لكل شخص الحق في التمت  3 لالفص* : مجلة االتصاالت -

 الحق في:

 ورية التونسيةمل تراب الجمهالحصول على الخدمات الشاملة لالتصاالت على كا -

 ية لكل خدمةطالتمتع بخدمات االتصاالت األخرى حسب مجال التغ -
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 ةماختيار مزود خدمات االتصاالت حسب مجال التغطية لكل خدحرية  -

 خدمات االتصاالت...  المساواة في الحصول على -

روط ف الخدمات الشاملة لالتصاالت وشعرّ ي   من مجلة االتصاالت 11الفصل * 

 توفيرها.

ألساسية مع تأمين ات البريدية احق العموم في الخدم نالفصل األول: ".. ضما*    : مجلة البريد -

 ...سرية المراسالت.

 ت البريدية األساسية.ن شروط ممارسة الخدمابّي ي دي من مجلة البر 7الفصل * 

 

 مبررات اعتماد المؤشرات الخاصة بالهدف:  

 ساكن 100نات لكل االنتر تراكاتعدد اش  : 1.1.1.1لمؤشر ا

ماج االجتماعي والحّد من االند ناضملة إلى لدو ان اعتماد هذ المؤشر من شأنه أن يبين سعي ا

عدد السكان الذين  ن يبين تطورت من شأنه أشتراكات باالنترناالاالرقمية، حيث أن عدد الفجوة 

ذ إلى التونسي في النفا ان حق المواطنيستخدمون االنترنيت، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما تم ضم

 تونسي.ال شبكات االتصال كما هو مكفول بالدستور

 نسبة التغطية البريدية :  2.1.1.1ر شؤمال

 " حدود في البلديات حسب البريدية يةالتغط مؤشر قيمة تحقيق على بريدلل الوطني الديوان يعمل

 أقل". أو  ساكن 10000 لكل بريد مكتب
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  :1 -5عدد  جدول
 1-1-1الهدفني لمؤشرات الجدول الزم

 

إرساء إدارة إلكترونية في خدمة المستخدمين تعزيز : 2.1.1الهدف  -

 :ؤسسة( تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة)المواطن والم

ن يكرس سياسية الدولة في ترسيخ أنه أمن ش ةي الكترون ة دار ن إرساء إإ :تقديم الهدف  ▪

سارات الداخلية وعبر جراءات اإلدارية والموذلك من خالل تبسيط اإلدة ي شمبادئ الحوكمة الر

لمواطن )ا للمستخدمين دمات المقدمةمما يعود نفعا على تحسين الخ  مكافحة البيروقراطية

 التكافؤ المجتمعي. قح لذي يضمن ة اوتعصيرها وهذا في كنف الشفافي  المؤسسة(و 

  :مرجع الهدف ▪
 ،"تونس الرقمية" المخطط الوطني االستراتيجي -

بضبط شروط  المتعلق 2020أكتوبر  5مؤرخ في ال 777ومي عدد كح المر ألا -

المتعلق بالتبادل  2020لسنة  31طبيق أحكام المرسوم عدد يغ وإجراءات ت وص

 .ما بين الهياكلوفي  تعاملين معهابين الهياكل والموني للمعطيات االلكتر

 

 الهدف
أداء  مؤشرات قيس 
  الهدف 

 الوحدة
زاتجاإن  

2020 
 ديرات قت

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 الهدف

1-1-1 

 1.1.1.1ؤشر  ملا
القارة  تااإلنترن تعدد اشتراكا

  ساكن 100والجوالة لكل 

 96 94 92 90 87.9 84.7 72.4 عدد

 11.2..1لمؤشر  ا
 البريديةية نسبة التغط

نسبة 
 السكا 

  بريد مكتب
 لكل

11200  
 ساكن

  دبري مكتب
 لكل

11250 
 نكاس

  بريد مكتب
 لكل

10977 
ساكن 
66,6 

  مكتب
 لكل بريد

10834 
 ساكن

  مكتب
 لكل بريد

10795 
 ساكن

  بريد مكتب
 لكل

10889 
 ساكن
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 بررات اعتماد المؤشرات: م ▪

اطن مقدمة للمسـتخدمين )المـوعدد الخدمات الرقمية ال: 12.1..1المؤشر   -

 سة(أو المؤس

تأكــد مــن ال يمكــن مــن بمستوى الخدمات اإللكترونية ومــدى اســتعمالهاذا المؤشر الوثيق لهاالرتباط 

 لوحية وجودة هذه الخدمات.مدى ص

نسبة المراسالت المعالجة الكترونيا كليا عبر منظومـة  :2.2.1.1 ؤشرملا ✓
 :ليسة(لكتروني في المراسالت )عإلاالتصّرف 

 
معالجة إلكترونيا بصفة كلية منذ نشأتها.  التاسمرإلى ورقية  من مراسالت إداريةالمرور 

 2  -5دعــــد دولـــج

    2.1.1لهدف اي لمؤشرات الزمن لجدولا
 

 

 

 

 الوحدة   الهدف أداء  يسمؤشرات ق 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

ــر  ــدد ا: 1.1.2.1المؤشــ ــدماعــ ــة لخــ ت الرقميــ
 أو المؤسسة(مين )المواطن المقدمة للمستخد

 85 70 50 20 9 4  خدمة

راســـــــــالت نســـــــــبة الم   :1.1.2.2المؤشـــــــــر 
كليـا عبـر منظومـة التصـر ف لكترونيـا لجة االمعا

 (يسةراسالت )علمللكتروني في اإلا
 %100 %90 %80     نسبة
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ته التشغيلية ع من قدرعبر الرفاالقتصاد الرقمي ) : تنمية3.1.1الهدف  •

ي الخام ( مع جعل تونس قطب تميز إقليمي في الناتج الوطن ومساهمته في

 المجال:

 

الت سح مجاف إلى لوطني االستراتيجي "تونس الرقمية"ط ايهدف المخط :تقديم الهدف ▪

ترتيبية محفزة لبعث و  ةي واالستثمار وتطوير مناخ األعمال من خالل وضع أطر تشريع ادرةب مال

عتماد التكنولوجيات االتجديد و ر و ة على االبتكاتصادية تقوم خاصر المؤسسات االقوي تطو 

 ،يلمالعافسية على المستوى الوطني واإلقليمي و ية وقدرة تناالحديثة لتحقيق قيمة مضافة عال

والتجديد  ةالتأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصى لإكما يهدف 

ونسية كقطب تميز ونسيج يق للوجهة الت تسو ل الر في المجال الرقمي من خالوتحفيز االستثما

 .يستوى اإلقليموفر فضاء سيبرنيا مؤمنا على المي ،كفاءات

  "ة"تونس الرقمي ي المخطط الوطني االستراتيج مرجع الهدف: ▪

 

 :مبررات اعتماد المؤشرات ▪

محلي الرقمي في الناتج ال قتصادالانسبة مساهمة  :.1.1.31لمؤشر ا ✓

 اإلجمالي

اتج المحلي اإلجمالي وهو يعكس واقع مساهمة القطاع في الن ؤشر باعتباره تم اختيار هذا الم

ني هد الوطعميمسكها التي ال الوطنيةرة ضمن الحسابات المعطيات المتوفتسب باعتماد مؤشر مح 

 .لإلحصاء

 : سنويا عالمة على متحصلةلاالناشئة  المؤسسات عدد: .1.1.32المؤشر  ✓

ل المنوال االقتصادي لتونس العمومية لتحوي دى السياسات ح ا يعكس إلنه المؤشر هذا اختيار مت 

 .الرقمي التحول تأمين في الناشئة اتؤسسللم األساسي الدور إلى بالنظروذلك 

  ،2019بداية من شهر أفريل  (Label Start Up)العالمات  في إسناد االنطالق تم دقو 
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 وإلى موفى شهر أكتوبرذلك التاريخ منذ  عالمة مؤسسة ناشئة 353 أكثر من اسناد وقد تم

2020. 

على جائزة أفضل برنامج في صنف البيئة الذي تحصل من خالل هذا البرنامج تونس  وتعمل

ة العالمية لمجتمع المعلومات م مسابقة منتدى القمحفل اختتا تخالل فعاليا ارالمالئمة لالستثم

على ان  ،من طرف االتحاد الدولي لالتصاالت 2020تمبر سب  07 خ بتاري ي تم تنظيمه ذلا

افريقيا تكون قطبا جامعا للمؤسسات الناشئة في افريقيا والعالم حيث تعمل بالتنسيق مع تحالف 

ري للمؤسسات الناشئة، وعلى وضع تجربتها في هذا ي دمال ات المخططصي تو ية على تنفيذ الذك

 .اف افريقيا الذكية لالستئناس بهالة بقية الدول األعضاء بتح مّ ذالمجال على 

 للمشاركة في يئ تشجيع العنصر النسا سيتم العمل على، فوفي إطار التمكين االقتصادي للمرأة

 : برنامجلل ني ي لات ال ني رو حملا لخالذلك من و لناشئة ا برنامج تونس

الت مجافي  فاءاتكفيلة بتكوين الكلاضع وتنفيذ البرامج وذلك بو : طوير الكفاءاتتمحور  *

 ،البرمجية ّ المعلوماتية وبعث المشاريع المجددة

 

املة على جعل ديناميكية المؤسسات الناشئة متناغمة ومتكل وذلك: اإلدماج الجغرافي محور * 

 .ليةح مية واللوطنواة المستويات اإلقليمي 

 

تونس  عمشروإطار  فيعدد فرص العمل الجديدة :  3.1.1.3.المؤشر ✓

 الذكية:

تكنولوجيا المعلومات  في مجال خلق مواطن شغل إلىأساسا  الذكيةونس وع تمشر يهدف

من قبل الشركات المنضوية  المحدثة لشغال عدد مواطن متابعة تطور ي تجدربالتالو ،واالتصال

 .البرنامجم أداء قيي لت  تراتيجياسا مؤشراوجعله  وعمشرالتحت 

 

  



 
 

 

 2021         االتصال تكنولوجيات زارةو                        

37 

37 

 : 3 - 5جدول عدد

  3.1.1دفلزمني لمؤشرات الها ولجدال

 

سنوات  وتقديرات  2019إلنجازات سنة  بالنسبة  2018از الخاصة بسنة ى نسبة اإلنجلعافظة ت المحمت )*(

المعهد الوطني لإلحصاء، وقد تم حاليا  ذلك إلى حين التوصل بتقديرات واقعية من طرف و 2023 -2021

 . 2025-2020ونس الرقمية" وذلك حسب تقديرات "ت  2025ة بة لسن بالنس   %6حديد نسبة ت

 

 :البرنامج ةطم أنشتقدي -22. 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

مساهمة   نسبة:  .1.1.31المؤشر 
الرقمي في الناتج المحلي  االقتصاد
 يالاإلجم

 (*)4.5 (*)4.5 (*)4.5 (*)4.5 (*)4.5 4.5 4,7 نسبة 

 المؤسسات عدد :1.1.3.2لمؤشر ا
 مة سنوياعلى عالمتحصلة لا الناشئة

 200 200 200 200 192 - - عدد 

عدد فرص العمل   :3 .1.1.3المؤشر.
تونس  مشروعإطار  في يدةالجد
   الذكية

 6000 6000 6000 6000 6715 6554 4500 عدد 
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 : 6عـــــــــدد دولــــج

 لرقميةنمية ارنامج التلب تدخالبيا  األنشطة والت

 المؤشرات  األهداف  برنامج لا
تقديرات 
 المؤشرات 

 2021لسنة 
 رعية الف األنشطة التدخالت األنشطة 

 ول:البرنامج األ

 لرقميةالتنمية ا

  1-1-1 الهدف
النفاذ إلى  تطوير

ملة شاال الخدمات
ة والبريدية يلالتصاا

وتكنولوجيات 
االنترنات ذات 
  السعة العالية

 :.1.1.11رش المؤ 
 اكاتعدد اشتر 

القارة  تنترناإل
 100والجوالة لكل 
 ساكن
 

92 

النشاط 1: تطوير البنية 
وتحسين التحتية االتصالية 

  ة العالية جداالنفاذ للسع
 

العناصر  إعداد ✓
المرجعية لطلبات العروض 

ي في  طاالن لشروطا اتكراسو 
ت ال فقات العمومية إجراءا

إلى يذ وصوال ومتابعة التنف
 الخ ص ةحلر م

 

مناطق البيضاءلاة تغطي مشروع  
 RNIA II  2المندمجة  الوطنية اإلداريةة الشبك مشروع

 NOCية اإلدارية المندمجةالشبكة الوطن روع منّومة مراقبةشم
 RNIA IIIبلديات    ةجلمندمرية اداإلمشروع الشبكة ا

عشر ي ية خارجية باثنتلكسة والمشروع انجاز شبكة أليا  ب ري
 معيا وتسعة عشر معهدا عاليا للدراسات التكنولوجيةكبا جامر 

 ريةلشبكة االليا  الب مشروع القبول الفني 

 ةع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافيرو مش
 اإلدارية المندمجة  ة مضافة عبر الشبكاتت قيمدمات ذاخ تركيز

المؤسسات التربوية  دةالت لفائة االت اتحسين التغطية بشبك
 Edunet 10 لتوفير السعة العالية

 RNIA IVعدالة دمجة اإلدارية المنمشروع الشبكة 

 :1.11.2.المؤشر
 البريدية نسبة التغطية

 

 للك بريد بمكت
ساكن 59107  

منحة لفائدة الديوا   : 5 النشاط
 الوطني للبريد

)إعادة بناء،  يديةبكة البر حتية للشع ير البنية التوت نتحسي - 
 ءاقتناالبناءات، تهي ة البناءات،  تأ يلتشييد بناء جديد، 

 ،العقارات(
 المخت ة ارية والمقراتداإلالمقرات  ة تهي -
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 ناءاتة للبمس وتجهيزات المنّومات  -
 )تجهيزات مقرات البريد التونسي،  العمل تع ير وسائل -
 (ال مادييد البر منّومات جهيزات و االت ال التجاري، ت تيزاتجه
 /التجاري وتنّيم العمل بمكاتب البريد االت التجهيزات  -
 ماديتجهيزات البريد ال و 
 يم أسطول النقلوتدع تجديد -
 والشبكة ر  توالج إلنتال يةة المعلوماتاألنّم تطوير -
 ع مية والس مةالا
 دراسات -
 د التونسي بريترفة بالترونية المحاللكا ةر لتجاتكريس مهنة ا -
تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتموقع كمزود خدمات  -

 طنيةلوجيستية و 
 ريديإحداث بنك ب -
الطوابببع البريديببة ري متطببور فببي مجببال اط تجبباخلق نش -
 ي لهاالدولق ويوالتس
 للتحو وتدعيم دور البريد كمن ة ل يديةلخدمات البر إعادة خلق ا -
 ةولرقمي لفائدة الدال

ــدال : 2.1.1ف هــــ
دارة تعزيز إرساء إ

ــي  ــة فـــــ إلكترونيـــــ
ــة  خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المســــــــــــــــتخدمين
)المـــــــــــــــــــــــــواطن 
ــة(  والمؤسســـــــــــــــــ

ــر  ــادئ تكـــــ س مبـــــ

ــر : 1.2.1.1 المؤشــ
ــدد  ــدمات عـــــــــ الخـــــــــ

ــة  ــة المقدمــــــ الرقميــــــ
ن ميللمســـــــــــــــــــــــــتخد
 واطن أ)المــــــــــــــــــــــــــو 
 المؤسسة( 

 

  رقمنة االدارة: 3النشاط  خدمة 50

 ونية خدمات االلكتر للة دحة مو تركيز بواب

 Solution Informatiqueتركيز نّام مدمج للبريد التونسي )  
de Gestion Intégrée  ) 

اللكترونية: واطن على غرار الخدمات اللميد الرقمي تركيز البر 
Lettre recommandée  électronique avec accusé 

de réception - Boite Postale Digitale - Cachet 
Postal Digital 
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 (Portail de la Justiceتركيز منّومة بوابة العدالة )ا ، رشيدةالحوكمة ال

 العدليل تركيز منّومة السج

لخدمات اإللكترونية للشؤون ذات الع قة با ز التطبيقاتكيتر 
 (E-Visa) يةرجالخا

ن و ؤ للش ت ذات الع قة بالخدمات اإللكترونيةلتطبيقاتركيز ا
 (E-Consulat)الخارجية 

 إرساء منّومة المعر  الوطني الوحيد للمواطن 

 نيةتأ يل منّومة الحالة المد

ني بين نّم الوطنية للترابط البينّومة كيز الموضع وتر 
ل مادي والمباشر ان التبادل امضن من تمكّ  ة: نيالمعلومات الوط

  ةموميللمعطيات بين الهياكل الع

ابية الوطنية ق د ترشيد اإلستثمارات حوسبة الستركيز الح
ال زمة إليواء ة الموجهة إلقتناء المعدات وتركيز البنية التحتي

  مية.لمنّومات اإلعا

  الت برنامج وطني إلدارة التغيير واال

  لكتروني للطلب العموميّومة الخ ص االوتركيز مناء سر إ

  لوظيفة العموميةة لد البشريي الموار كيز نّام الت ر  فر ت
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 : 1.1.2.2المؤشــــــــــــر 
ــالت  ــبة المراســـــــــ نســـــــــ

كليــا  المعالجــة الكترونيــا
لتصــر ف عبــر منظومــة ا

رونـــــــــــــي فــــــــــــــي اإللكت
 المراسالت )عليسة( 

 80% 

ارية ت اإلدالخدما دتحدي  - دارةاالة رقمن: 3النشاط 

نتها عبر منظومة  التي سيتم رقم

ني في  رو تكااللالتصرف 

 املراسالت

حديد  راسة لت إعداد د -

 الخصائص الوظيفية املنتظرة

رقمنة اإلجراءات على منظومة   -

 (Paramétrage)عليسة 

 ستعملينتكوين امل -

الستغالل عن طريق  بعة امتا -

 مؤشرات االستعمال

إيواءو طة التلصيان )اة صيان  -   التصرف  منظومة يرية) و

 ع" املراسالت في  اإللكتروني
 
 باإلدارة" ةيسل

ــدف   : 3.1.1الهـــــــــــ
 االقتصـــــــــاد تنميـــــــــة
 الرفــع عبــر)  الرقمــي

 التشـغيلية قدرتـه من
 فـــــــــي ومســـــــــاهمته

 الــــــــــوطني النــــــــــاتج
 جعــــــلمــــــع  ( مخـــــاال

 تميــــز بـطـــ ق تــــونس
 المجال في يإقليم

 : 1.3.1.1المؤشــــــــــــر 
نســــــــــــــبة مســــــــــــــاهمة 

ــااالقت ــي الرقـمـــ  دصــ ي فــ
 اإلجماليناتج المحلي لا

4.5 % 
: تنمية االقتصاد 2لنشاط ا
 يلرقما

عمال تطوير است متابعة-
اقة التكنولوجية الدولّية طالب

وفتحها على مجاالت التجارة 
ي االلكترونية وارساء نّام جبائ

ة بنكية يخ ها لت بح بطاق
 .رقمية دولية

إعادة فتح قنوات التفاعل مع  -
 يت ة فية مخلمعامنّومات 

مالية وعدم التحوي ت ال
 Paypalاإلقت ار على شركة 

لفض اإلشكال  وذلكفقط  
موال األن إدخال ق بتأميالمتعلّ 

لمؤسسات التونسية المستحقة ل
واألشخاص الطبيعيين التونسيين 

 لخدمات المنجزة عبربعنوان ا

 



 
 

 
42 

االتصال اتتكنولوجي وزارة                                                             2021 

 .األنترنات

تعميم خدمة الدفع بواسطة  -
-M الهاتف الجوال

Payment  

تحاد اإلتعاون مع لالة اصمو  -
 Union العالميالبريدي 

Postale Universelle  
UPU  ة ت التجار لتطوير خدما

 إللكترونية وتركيز مشروعا
المنّ ة اإلقليمية لطرود التجارة 

 "اإللكترونية بتونس
Ecom@africa . 

 

 

ــر مؤ ال  :2.3.1.1شـــ
 المؤسســــــــــــات عــــــــــــدد
المتحصلة على  الناشئة

 ا  عالمة سنوي

200 

صاد تنمية االقت : 2شاط نلا
 الرقمي

ت ّور وبرنامج تنفيذي  إعداد -
 والرابع الثالث  للمكونين ةبالنسب

مج تونس الناش ة من برنا
والمتعلقين تباعا بتطوير 

 Talent Poolالكفاءات 
 Inclusion-جغرافيواإلدماج ال

Géographique  شروع في الو
 . المكونين تجسيم  ذين

-اديق نال صندوي تركيز -
Fonds des Fonds- 

يتولى تمويل صناديق ذي سال
 اد لهمخّت ة تسن إستثمار

مع ص في النشاط اخيتر 

 لفائدة اعاالختر  براءاتيل سجت ومعاليمبإجراءات  التكّفل -
 الناش ة اتؤسسالم

 

سات المؤسن مامسا مات موضوعة على ذمة صندوي ض -
 اش ةنلا
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مكانية بعث صندوي ع بإالتوق
 عدة بعث و مخّتص إستثمار
 . صناديق

 

 

 :  3. 1.1.3المؤشـــر. 
ــل عـــــــدد فـــــــرص  العمـــــ

 رإطـــــــا فـــــــي الجديـــــــدة
 تونس الذكية مشروع

6000 

تشجيع  :  4 اطنش ال
االستثمار ودفع التشغيل في 
المجاالت الرقمية 

 الموجهة للتصدير خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طاب الترويج واستق-
في ميدان  االستثمار

تكنولوجيا المعلومات 
مع  قلتنسيال بات الوا

 ,لمعنيةالهياكل ا

مختلف االتفاقيات إبرام  -
ار مشروع إط يرج فالتي تند
شاط هوض بنكية لنلذتونس ا

نقل الخدمات خارج بلد المنشأ 
في مجال تكنولوجيا 
عة المعلومات واالت ال ومتاب

 ,إنجاز ا

ريع التي جاز المشاق إنتنسي -
إطار مشروع تونس  تندرج في
 الذكية،

يازات التي تمد االق إسنايسنت -
ع لتزم بها الدولة بعنوان المشرو ت

 ومتابعة

تزامات األطرا  ال زإنجا -

س بمشروع "تونانجاز المحامل االشهارية الخاصة ر و ت و  -
 ذكية"ال

 

 .رات عالميةفي تضا اركة شمال-

 

 

 كيةويجية لتونس الذتر لاية و تنفيذ االستراتيجية االت ال-

 

معرض التشغيل  تّا رات لفائدة طالبي الشغل منها منّيت -
 , Smart Tunisia Job Fairالسنوي لبرنامج "تونس الذكية" 

 

ت درات وكفاءاتركيز نّام معلوماتي لم ءمة قعلى  العمل -
ي مجال تكنولوجيات المعلومات ة التونسية فير البش مواردال

ي اد الرقمل االقت فرص العمل في مجا تالبتطم واالت ال مع
   اته ودعم وتطوير القدرة التشغيليةوتخ
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 تمتيازابهذه اال المنتفعة

العمل على تطوير الكفاءات  -
في مجال تكنولوجيات  

ال و واإلت  المعلومات
 الشغل. طابقتها لسوي م
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 :نـفـقـات البرنامج -3
 

 :زانية البرنامج يم-3-1

 

 يلي: كماع وزتتأ.د و 102130نامج التنمية الرقمية الخاصة  ببر تبلغ النفقات

 :7عدد ولدج

 *نفقةنية برنامج التنمية الرقمية حسب طبيعة الزامي

 )اعتمادات الدفع(
الوح ة: ألف                         

  ينار 

 النسبة )%(  الفارق  2021تقديرات  2020ق م  2019إنجازات  البيا 

 % 30,27 488,000 2100 1612,000 1247 جير التأ نفقات

 % 0 0,000 0 0,000 0 نفقات التسيير 

 % 0 0 60000 60000 54346 تدخالتنفقات ال

 % 10- 4625- 40030 44655,000 41562 ر تثمااالسنفقات 

نفقات العمليات 
 المالية

          

           بقية النفقات  

 % 3,89- 4137- 102130 106267 97155 المجموع
 

  . ية دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العموم  *
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 2دد ع يبيانرسم 

طبيعة حسب  2021لسنة  التنمية الرقميةزانية برنامج شروع ميتوزيع م
 النفقة

 
  

2100; التأجير

0التسيير 

60000; التدخالت

40030; االستثمار

التأجير التسيير التدخالت االستثمار
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 8عدد جدول
 ميزانية برنامج التنمية الرقمية حسب مآل النفقة 

 ة""حسب البرامج الفرعية واألنشط
  ينار : ألف الوح ة                       

 بيــــــــــــا  البرنامج 

  

 طةاألنش
  

  
  

ر   تقديرات  ية  قانو  المال ت ا إنجاز   نسبة التطو 
2019 2020 2021 2020-2021 

 النسبة المبلغ 2- 1-  
      (2)-(1 )  %( ( 
         (2 )-  (1 ( /)1) 

البرامج الفرعية  
  المركزية

 األنشطة المركزية

  
بنية  تطوير ال :1النشاط 

التحتية االتصالية وتحسين  
 دا ج عاليةعة اللسل  النفاذ

26517,585 20434,200 20638 203,800 1,00% 

مية االقتصاد  نت :2النشاط   
 %2,48 49 2020,6 1976,700 576,251 ي الرقم

البرنامج الفرعي  
 : التنمية الرقمية 1

 %186,86 44149 19205 23626,500 15515.3 الدارة : رقمنة ا3النشاط 
تشجيع االستثمار   : 4النشاط
جاالت  ملفي ا  التشغيل  ودفع
الموجهة   ة خاصةالرقمي

 للتصدير 

199,778 229,600 266,4 58 25,26% 

 ONP 0 1000 1000 0 0,00%لفائدة : منحة5النشاط 
 CERT 1524 1000 0 1.000 - 0,00%: منحة لفائدة 6النشاط 
 ONT 36738 40989 40989 0 0,00%حة لفائدة : من7النشاط 
 ANSI 4462,006 4833 4833 0 0,00%ة ئدفا: منحة ل8النشاط 
 ATT 5211,616 6298 5298 - 1.000 0,00%: منحة لفائدة 9النشاط 

: منحة لفائدة الوكالة  Aط النشا 
 الوطنية للمصادقة االلكترونية 

3897,935 1500 2500 1000 66,67% 

ة المركز  :منحة لفائدB النشاط
 %0,00 0 1000 1000 0 وطني لإلعالمية ال

حة لفائدة  نم :Cاط النش  
لألقطاب التكنولوجية  تونس "

 الذكية( 
2512,286 3380 4380 1000 29,59% 

 %3,89- 4137- 102130 106267 97155 1الفرعي عدد  لبرنامجمجموع ا
 %3,89- 4137- 102130 106267 97155 1مجموع البرنامج  عدد  

 ة.الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومي اعتباردون  *
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ج التنمية لبرنام 2023-2021المدى ط نفقات متوسلاإطار   -2.3

 الرقمية:

 :9عدد جدول
 لبرنامج التنمية الرقمية( 2023-2021مدى )لامتوسط  النفقات إطار

 التوزيع حسب طبيعة النفقة
 ع()اعتمادات الدف

 ينارألف د الوحدة:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيا  
 جازات نإ

 2020ق م 
 تقديرات 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
 2530 2300 2100 1612,2 1247 9040 9265 التأجير ات نفق
 0 0 0 0 0 1141 1171 تسيير ت النفقا 

 60000 60000 60000 60000 54346 778 678 نفقات التدخالت 
 47970 46700 40030 44655 41562 3903 13310 نفقات االستثمار 

 نفقات العمليات المالية 
    

          

   اتفقلنبقية ا
80880 100616 0 0 0 0 0 

موع دو  اعتبار الموارد  جمال
 110500 109000 102130 106267,2 97155 115478 105304 ات مؤسسالذاتية لل

المجموع باعتبار الموارد الذاتية  
 110500 109000 102130 106267,2 97155 781154 105304 للمؤسسات 
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 ــقحـــلمــــــالا
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  ا  س ا قي  ؤ راتاقات مطب  -1

 لبرنامج 

 التنمية الرقمية
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 والجوالةت القارة اترنراكات االند اشتعد 1.1.1.1 :مـؤشــــرالبطـاقة 
 

 1.1.1.1: المؤ ر رمز

 والةت ال ارة والجانترن    ا تراكات اال المؤ ر: تسمية 

  ر: يين المؤتاريخ تح

I الخصائص العامة ل مؤ ر 

 ج "التنمية الرقمية" نامبر ر:   ؤه المرجع إلي   ي مج الذالبرنا  . 1

 " التنمية الرقميةي " البرنامج الفرع  المؤ ر: يه لإيرجع الذ   البرنامج الفر ي. 2

ة  الية والبريديالشاملة االتص ت دماالخالنفاذ إلى تطوير  المؤ ر: اله ف الذ  يرجع إليه . 3

 . وتكنولوجيات االنترنات ذات السعة العالية

 : ؤ رالم تعريف.4

  كميمؤ ر  :ؤ رملنو  ا.5

 ،(efficacité socio-économique)مؤ ر نجا ة  طبيعة المؤ ر:.6

 حسب البرامج الفر ية )المركزية والجهوية(  التفريعات.7

II التفاصيل الفنية ل مؤ ر 

اشتراكات االنترنات القارة والجوالة /عدد   عدد  (: Formuleاحتساب المؤ ر )  ة طري. 1

 X 100اطنين المو

 نسبة مائوية  ر: ؤ  مل ة احو .2

 النترنات با   شتراكات عدد اال  مواطنين /ال عدد المؤ ر:   ا ساسية الحتسابالمعطيات  .3

اء،  ألدماتية لمتابعة االمنظومة المعلو) رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش  .4

 نترنات مزودي االمتابعة الهيئة الوطنية لالتصاالت ل ...( استبيان، استمارة

ة  ئة الوطنييهلنترنات / امزودي خدمات اال حتساب المؤشر:ت األساسية اليامعطلامصدر  .5

 لوطني لإلحصاء معهد ات واللالتصاال

 بداية كل سنة   المؤ ر: تاريخ توفّر  .6

 2023سنة  96(:  eurde l’indicat cible Valeur)1 ر مؤل ال يمة المسته فة  .7

    ية ج الفرالبرامحسب ال يمة المسته فة  .8

 1الوحدة العملياتية رئيس  بالبرنامج:  المؤ ر ول  نالمسؤ .9

 
ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل  على المدى المتوسط )  غهايتعّهد رئيس البرنامج ببلو تيلاستهدفة للمؤشر هي القيمة لميمة ا الق1

 .  ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهامع .(مج، من المخطط الخماسي..ستراتيجي عام للبرناجه إ دة من توقيمة مستمّ )
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III-ج المؤ رئاقرا ة في نت 

  بالمؤشرت الخاصة راقديتلت( واإلنجازا)النتائج سلسلة ا .1

 

 ر:شؤخاصة بالملااإلنجازات  تحليل النتائج وتقديرات .2

 : تطور المؤشررسم بياني ل .3

 

 

 للمؤشر:   القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

قيس أ ا    راتمؤ 

 اله ف

ال يمة  

ه فة المست

 ل مؤ ر 

ال يمة المسته فة  

حسب البرامج  

 ر يةالف

 ؤ رالم راتت  ي

 2021ة نسل
 الفر ية ا ن طة الت خالت

  ت عدد االشتراكا

  ةالقار ت النترنابا

 ة جوالوال
96 96 92 

 مشروع تغطية المناطق البيضاء - 
مشروع انجاز شبكة أليا  ب رية والسلكية  -
سعة كبا جامعيا وترجية باثنتي عشر مر خا

 عشر معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية
لمعلومات ل نيةطو ية الة التحتع البنيرو مش -

 الجغرافية
ئدة افاالت االت لتحسين التغطية بشبكة  -
 عاليةفير السعة الالتربوية لتو ات ؤسسالم

Edunet 10 

 

 ر: المتعلقة بالمؤش (limitesتحديد أهم النقائص ) .5

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

عدد االشتراكات باالنترنات

عدد االشتراكات باالنترنيت

 الوح ة   ر قيس ا  ا  ؤم
 اإلنجازات 

2020 
 الت  يـرات 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

ات اكات باالنترنال تر    ا

 جوالةال ارة وال
     72.4 84.7 87.9 90 92 94 96 



 
 

 53 
53 

االتصال اتتكنولوجي وزارة                                                             

 نسبة التغطية البريدية :2.1.1.1ــر: بطـاقة المـؤشــ
 

 2.1.1.1المؤشر:   رمز .1

 بريدية ية الطغة الت: نسب شر مية المؤست .2

 تاريخ تحيين المؤشر:  .3

I- للمؤشر الخصائص العامة 
 

 " التنمية الرقميةبرنامج ": ر شيرجع إليه المؤنامج الذي ربال .1

 " رقميةية الالتنم: "البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر  .2

ة  البريدي تصالية والشاملة اال الخدمات النفاذ إلى تطوير ه المؤشر: رجع إليالذي يالهدف  .3

  ت ذات السعة العاليةت االنترناوجيال ونوتك 

البريدية )أي نسبة السكان الذي شملتهم   لشبكةنسبة التغطية باياس ل ق بق عتمؤش ر ي  شر:المؤتعريف  .4

 التغطية بالخدمات البريدية( 

 ( ind de résultatsج ) مؤشر نتائ مؤشر: ال نوع .5

 ن المواطن م ديةيرت البالخدما لق بتقريب مؤشر نجاعة باعتباره يتع طبيعة المؤشر: .6

 هوية( جلالمركزية واالتفريعات حسب البرامج الفرعية ) .7

II- ؤشرللمالفنية   اصيلالتف 

 عدد السكان/ عدد مكاتب البريد  (:Formuleطريقة احتساب المؤشر )  .1

 ساكن لكل مكتب شر: وحدة المؤ .2

 بريد عدد السكان وعدد مكاتب الالمؤشر:  اسية الحتساب المعطيات األس .3

وطني  لاسي والمعهد مصالح البريد التون ساسية الحتساب المؤشر: ألاات يطالمع ميعة تجطريق  .4

 اءلإلحص

 الديوان الوطني للبريد + المعهد الوطني لإلحصاء  :حتساب المؤشرت األساسية المصدر المعطيا .5

  سنة نهاية كل  مع  : تاريخ توفّر المؤشر .6

بالشبكة البريدية   لتغطيةانسب  تحسين :(dicateurValeur cible de l’in) 2القيمة المستهدفة  .7

 النائية  قة بالمناطصاوالمالية خ وتقريب الخدمات البريدية

 ستهدفة حسب البرامج الفرعية: ة المالقيم .8

 
سنوات أو أكثر ( أو  3) وسطامج لبلوغها على المدى المترنبمة التي يتعهد بها رئيس القيهي الللمؤشر  فةهدالقيمة المست 2

قع بلوغ القيمة المتو........( مع ذكر السنة ، من المخطط الخماسينامجعام للبراستراتيجي الطويل )قيمة مستمدة من توجه 

 المستهدفة بها
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نسي البريد التو المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .9

 

 رالمؤش ي نتائج قراءة ف .) 1)

 

  ة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاص -1

 الوحدة الهدف  أداء  ت قيسمؤشرا
 إنجازات

2020 
 تقديرات 

2017 2018 2019 2021 2022 

نسبة  : 2.2.1.1المؤشر 

 التغطية البريدية 

مكتب بريد  

لكل  

11200  

 ساكن

مكتب بريد 

لكل  

11250  

 ساكن

بريد مكتب 

لكل  

10977  

 ساكن

بريد مكتب 

لكل  

10834  

 ساكن

مكتب بريد 

لكل  

10795  

 ساكن

 مكتب بريد

لكل  

10889  

 نكاس

 

 لمؤشر: ليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باحت -2

لكيل سييمكن مين تحسيين مؤشير التغطيية مين مكتيب برييد  2019د خالل سنة مكتب بري 26 فتح ▪

 ساكن 10977ل ساكن إلى مكتب بريد لك 11250

لكيل  مكتيب برييد ن مين تحسيين مؤشير التغطيية مين سييمك 2020خالل سنة مكتب  25فتح  برمجة ▪

 ساكن 10834د لكل مكتب بري ن إلىكاس 10977

لكيل مكتيب برييد  تغطيية مينمؤشير ال مين تحسيينسييمكن  2021 تب خالل سنةمك 15برمجة فتح  ▪

 ساكن 10795ساكن إلى مكتب بريد لكل  10834

على فتح  االقتصارساكن ناتج عن  10889د لكل إلى مكتب بري 2022سنة  ر التغطيةتراجع مؤش ▪

 ل إرتفاع عدد السكانابمق 2022نة خالل س مكتب بريد  12

 ر: بياني لتطور المؤش رسم  -3

 

10500

10600

10700

10800

10900

11000

11100

11200

11300

2017 2018 2019 2020 2021 2022

مكتب بريد لكل ساكن
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 ستهدفة للمؤشر: ة المالقيممبرمجة لتحقيق األنشطة ال مأه -4

 األهداف  البرنامج

 المؤشرات 
تقديرات  

 المؤشرات 

 2021لسنة

 الفرعية  طةاألنش التدخالت 

رات  ديتق

اإلعتمادات  

لألنشطة لسنة  

2021 

البرنامج 

 : 1الفرعي 

ة التنمي

  ميةقالر

 

:  1.1.1الهدف 

النفاذ إلى  تطوير 

  املة الش الخدمات

ة  بريدية واليلاالتصا

وتكنولوجيات 

رنات ذات االنت

   عاليةالسعة ال

 

المؤشييييييير 

2.1.1.1 :

نسييييييييييييبة 

التغطيييييييية 

 البريدية

ريد مكتب ب

 10795ل لك

 ساكن

تحتية للشبكة ر البنية التحسين وتعصي - 

، اء جديدتشييد بن البريدية )إعادة بناء،

 ، تهيئة البناءات، إقتناءاءاتالبن ليتاه

 العقارات(.

 البريدية ةسين التغطيحت -

 يةاإلداريئة المقرات هت -

 تهيئة المقرات المختصة -

 

 منظومات وتجهيزات السالمة للبناءات -

 

 ائيةلمناطق النخدمات باتقريب ال -

 

 دم  22,4

 

 

 

 م د 5,2

 م د 1.2

 م د 2.6

 

 م د1,0

 م د0,5

ات هيزتج)لالعم ائلر وستعصي -

تجهيزات  بريد التونسي،مقرات ال

 زاتيهالتجاري، تجاالتصال 

 (الالمادييد ات البرومنظوم

تجهيزات اإلتصال التجاري وتنظيم  −

 العمل بمكاتب البريد

 الماديتجهيزات البريد ال −

 

 للنقيم أسطول اتجديد وتدع −

 م د 17,4

 

 

 

 م د 0,3

 

 م د 3,1

 

 م د 3,5

إلنتاج ة لتياملمعلوظمة اناأل تطوير -

    والتصرف

 ية لإلنتاجتطوير األنظمة المعلومات -

 ةمية والسالمشبكة االعاللا -

 تدراسا -

 م د 7

 

 م د 2,1

 م د 7,7

 م د 1,2

 تكريس مهنة التجارة االلكترونية -

 التونسي المحترفة بالبريد 

مهنة اللوجيستية البريدية س التكري -

ستية مات لوجيدخوالتموقع كمزود 

 نيةوط

 

 م د 2,1

 

 م د 10,5

 إحداث بنك بريدي -

 

 رومتطيي  ط تجيياريخلق نشييا -

لطوابييع البريدييية ي مجييال اف

 يق الدولي لهاتسووال

إعيييييادة خليييييق الخيييييدمات  -

وتييدعيم دور البريييد  البريدية

لتحيييول الرقميييي كمنصييية ل

 ة الدولةلفائد

 م د 0,9

 

 م د 2,3

 

 

 م د 2,8
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 ستخدمين )المواطن أو المؤسسة(لمة لمدالمق الرقميةخدمات ال عدد: 1.1.2.1لمؤشر ا
 

 1.2.1.1 المؤشر: رمز .4

 (لمواطن والمؤسسةللمستخدمين )ا المقدمة عدد الخدمات الرقمية :ة المؤشريمتس .5

 تاريخ تحيين المؤشر: .6

I- رعامة للمؤشالخصائص ال 
 

 التنمية الرقمية: إليه المؤشر لذي يرجعامج االبرن .1

  الرقميةمية التن : رالمؤشع إليه الذي يرج البرنامج الفرعي .2

في إدارة إلكترونية اء إرستعزيز  :2.1.1 الهدف :المؤشرالهدف الذي يرجع إليه  .3

  .تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة )المواطن والمؤسسة( خدمة المستخدمين

عدد الخدمات الرقمية المقدمة  ع فيرفي الت في  المؤشريتمثل المؤشر: يف رتع .4

الترفيع ب  وثيقا اارتباطر مرتبط هذا المؤشث أن ي ح( سسةمؤ ن واللمواطن )اللمستخدمي 

يّشجع على التأكد من مدى مما ها استعمالتطوير ونية وكترات اإللمدمستوى الخ ي ف

 .جودة هذه الخدماتجاهزية و 

 مؤشر كمي  :نوع المؤشر .5

 عليةمؤشر فا :مؤشرطبيعة ال .6

 والجهوية(البرامج الفرعية )المركزية  حسب التفريعات .7

 

II- لمؤشرنية لفلصيل االتفا 

 ماتالخدعدد (: Formuleطريقة احتساب المؤشر )  .1

 د عد : لمؤ را ةوح  .2

 الخدمات الرقمية المطّورة الحتساب المؤشر: المعطيات األساسية .3

   :ية الحتساب المؤشرطريقة تجميع المعطيات األساس .4

  :ساسية الحتساب المؤشرات األالمعطيمصدر  .5

 شر: تاريخ توفّر المؤ .6

والي بلوغ ح (:Valeur cible de l’indicateur) 1 رشللمؤ تهدفةلمسمة االقي .7

 2023في موفى سنة  (المؤسسةطن و لموامستخدمين )اة للموجهمية رق ةخدم 85

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .8

 
 1 

أو الطويل )قيمة   ر( أكث أو  سنوات  3وسط )لمدى المت نامج ببلوغها على االقيمة التي يتعهد رئيس البرفة للمؤشر هي القيمة المستهد 

 ( مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها. ...خطط الخماسي..... ممج، من الان جي عام للبرمستمدة من توجه استراتي 



 
 

 57 
57 

االتصال اتتكنولوجي وزارة                                                             

 

 3ية دة العمليات وح الرئيس  رنامج:بالبالمسؤول عن المؤشر  .9

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  المؤشرب اصةخلرات اوالتقدينجازات( سلسلة النتائج )اإل -1

 

 ؤشر: خاصة بالمتحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات ال -2

  ق القيمة المنشودة للمؤشر:لمبرمجة لتحقية اشطنم األهأ -3

تازاإنج الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف   
2020 

 ديراتقت

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
عدد الخدمات الرقمية المقدمة : 1.2.1.1لمؤشر ا

 سة(مواطن أو المؤسللمستخدمين )ال
 85 70 50 20 9 4  عدد

 ة ب  الفرن طة  ا

ابة مو تركيز ب   االلكترونية حدة للخدمات و

 ) Solution Informatique de  Gestion Intégréeتركيز نظام مدمج للبريد التونس ي )

 Lettre recommandée  électronique avec accusé deية: ي للمواطن على غرار الخدمات االلكترون ريد الرقمتركيز الب

réception - Boite Postale Digitale - Cachet Postal Digital 

ابة العدالة )ا  (Portail de la Justiceتركيز منظومة بو

 سجل العدلي تركيز منظومة ال

 )(E-Visa إللكترونية للشؤون الخارجيةالعالقة بالخدمات ا قات ذاتالتطبيتركيز 

 ) (E-Consulatخارجية ات اإللكترونية للشؤون الات العالقة بالخدمقات ذيبالتط تركيز 

 اطن  لوطني الوحيد للمو ء منظومة املعرف اساإر 

 ملدنيةتأهيل منظومة الحالة ا

اب وضع وتركيز املنظو  ن من ضمان التبادل االبيني بين ن   طمة الوطنية للتر
 
 ن الهياكل العمومية بيات يطللمع  ر املباشمادي و لال ظم املعلومات الوطنية: تمك

 ية.إليواء املنظومات اإلعالم تركيز البنية التحتية الالزمةقتناء املعدات و ثمارات املوجهة إلستاإل  د ترشيدص ق ية الوطنية تركيز الحوسبة السحاب 

 واالتصال  دارة التغيير برنامج وطني إل 

 مي ب العمو روني للطل إرساء وتركيز منظومة الخالص االلكت

 ومية ف في املوارد البشرية للوظيفة العم ام التصر كيز نظر ت 
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 المؤشر:ي لتطور انيبرسم  -4

 

 
 

 

 المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر: نشطة أهم األ -5

 مؤشرات قيس أداء الهدف
القيمة 

المستهدفة 
 للمؤشر

هدفة حسب المست القيمة
 البرامج الفرعية

 تقديرات المؤشر
 2021لسنة 

 الفرعية نشطةألا التالتدخ

عدد الخدمات : 1.2.1.1لمؤشر ا 
)المواطن  مستخدمينلل ةقمية المقدمالر 

 ة(أو المؤسس
85 70 50  

 موحدة بوابة تركيز -
  االلكترونية للخدمات

 بريدلل مدمج نّام تركيز -
 Solution)  التونسي

Informatique de Gestion 
Intégrée ( 

 ميالرق البريد تركيز -
 خدماتلا ارر غ على نللمواط

 Lettre: االلكترونية
recommandée  

électronique avec accusé 
de réception - Boite 
Postale Digitale - Cachet 

Postal Digital 
 بوابة منّومة تركيز -

 Portail de laا)  العدالة
Justice) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018 2019 2020 2021 2022 2023

    الخ مات الرقمية الم  مة ل مستخ مين : 1.2.1.1تطور المؤ ر 
(المواطن أو المؤسسة)
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 السجل ةمنّوم تركيز -
 العدلي
 ذات التطبيقات تركيز -

 يةكترونلاإل دماتلخبا الع قة
 ((E-Visa رجيةخاال ون ؤ شلل

 ذات التطبيقات تركيز -
 اإللكترونية بالخدمات قةالع 
 ( (E-Consulat الخارجية للشؤون 
 المعر  منّومة إرساء -

  للمواطن الوحيد الوطني
 لةحاال منّومة تأ يل -

 المدنية
 ةالمنّوم ركيزتو  وضع -

 نّم بين البيني للترابط الوطنية
 من نكّ تم: نيةوطال المعلومات
 والمباشر ال مادي تبادللا ضمان

  عموميةلا الهياكل بين للمعطيات
 السحابية الحوسبة زيكتر  -

 اإلستثمارات ترشيد دق  الوطنية
 وتركيز المعدات إلقتناء الموجهة
 إليواء ةزمال  التحتية البنية
 .اإلع مية ماتالمنّو 
 إلدارة وطني برنامج -

  واالت ال التغيير
 مةّو من وتركيز إرساء -
 للطلب ونيلكتر الا صخ ال

 العمومي
 الت ر  نّام تركيز -
 للوظيفة ةيالبشر  واردملا في
 عموميةلا
 

 : بالمؤشرالمتعلقة  (Limites) م النقائصتحديد أه  -6

وإعفاء الخط  اإلدارية على على توفير الخدمات يرمي هذا المؤشر إلى مزيد العمل

 .ةلإلدارات عطي للمالمواطن من التوفير المادي 

ة اإلداري ات ءاتبسيط اإلجرالعمل على يجب  ،هذا المؤشريمة المستهدفة لى القلإل وصو ولل 

تحسيسه بالخدمات الجديدة الستغاللها من جهة ثانية مع و وعية المواطنية من جهة وت الحال

( conduite de changementاإلدارة )مي إلى تغيير المستلزمات التي تروضع 

 قمنتها.والعمل على ر
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  لكترونيالتصرف اال ةم عبر منظو  ياكلالمعالجة الكترونيا نسبة المراسالت  :2.2.1.1ر شاملؤ  بطـاقة

 ة)ت )عليساملراسال  في

 2.2.1.1المؤشر: رمز .1

ف تصرّ منظومة الكليا عبر لكترونيا المعالجة انسبة المراسالت  :تسمية المؤشر .1

 الت )عليسة(اإللكتروني في المراس

 المؤشر: تاريخ تحيين .2

I- شرللمؤ ةمالعا  الخصائص 
 

 رقميةية الالتنم: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

  التنمية الرقمية: المؤشر جع إليهفرعي الذي يرالبرنامج ال  .2

في لكترونية إرساء إدارة إعزيز : ت 2.1.1لهدف ا المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3
  .لرشيدةالحوكمة اتكرس مبادئ   )المواطن والمؤسسة(المستخدميندمة خ 

ترونيــا إلك ةمعالجــ  التاســ مرإلــى من مراسالت إدارية ورقية المرور  :شرالمؤ فيتعر .4

   ا.تهبصفة كلية منذ نشأ

 مؤشر كمي  :نوع المؤشر .5

 مؤشر فاعلية :طبيعة المؤشر .6

 (كزية والجهويةالفرعية )المر رامجالب حسب التفريعات .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
الصادرة والداخلية دارية الت اإلساالمرعدد ): (Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 X( 100اخلية  ة والدالصادرإلدارية الت المراسجملي للاعدد ال /ياالمعالجة الكترون 

 نسبة وحدة المؤشر: .2

كليا لجة الكترونيا دارية المعاإلانسبة المراسالت : الحتساب المؤشرالمعطيات األساسية  .3

 (ةس)علي  مراسالتوني في العبر منظومة التصّرف اإللكتر

 :  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشرقة طري .4

  :ية الحتساب المؤشرساسيات األطعمصدر الم .5

 تاريخ توفّر المؤشر:  .6

ة سن  100% (:dicateurValeur cible de l’in) 1القيمة المستهدفة للمؤشر  .7

2023 

 هدفة حسب البرامج الفرعية:المست القيمة .8

 .3تية العملياوحدة لارئيس  رنامج:مؤشر بالبالمسؤول عن ال .9
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 1 
استراتيجي  أو الطويل )قيمة مستمدة من توجه أكثر(سنوات أو  3ط ) ها على المدى المتوسرئيس البرنامج ببلوغ التي يتعهد ر هي القيمةالقيمة المستهدفة للمؤش

 .اة بهفالمستهدغ القيمة خطط الخماسي........( مع ذكر السنة المتوقع بلورنامج، من الم عام للب

III- المؤشرنتائج  ة فيقراء 

  لمؤشراالخاصة ب تات( والتقديرسلسلة النتائج )اإلنجازا -1

 

 ر: خاصة بالمؤشإلنجازات الاج وتقديرات تحليل النتائ -2

  طة المبرمجة لتح يق ال يمة المن و ة ل مؤ ر:  ا نأهم 

 

 

 شر:ر المؤوطي لتبيانم سر -3

 إنجازات الوحدة داء الهدف مؤشرات قيس أ
2020 

 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
راسالت نسبة الم   : 2.2.1.1لمؤشر ا

كليا عبر منظومة المعالجة الكترونيا 
 تاسالر مفي الكتروني صر ف اإللالت

 )عليسة(
 

     80% 80% 80% 

  ية فرالا ن طة  الت خالت

ومة التصرف  لتي سيتم رقمنتها عبر منظا ات اإلداريةتحديد الخدم -

 سالت في املرا  االلكتروني

 صائص الوظيفية املنتظرة حديد الخ اسة لت ر دد داإع -

 )Paramétrage)ة منظومة عليس ى جراءات علرقمنة اإل  -

 ن املستعملينكوي ت  -

 متابعة االستغالل عن طريق مؤشرات االستعمال  -

إيواء  التطويرية) الصيانةصيانة ) -   في  اإللكتروني التصرف ةمنظومو

يسة" املراسالت
 
 رةداباإل " عل
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 مؤشر: للالمستهدفة  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة -4

 قيس أداء الهدف راتمؤش 
القيمة المستهدفة 

 للمؤشر
القيمة المستهدفة حسب 

 البرامج الفرعية
المؤشر تقديرات 

 2021سنة ل
 الفرعية طةاألنش  تدخالتلا

نسبة  :1.1.2.2لمؤشر ا
 كليا كترونياالجة المعالالمراسالت 

ف اإللكتروني ظومة التصر  من عبر
 سة(في المراسالت )علي

 

100% 100% 80% 

خدمات  د ال تحدي  -

التي سيتم اإلدارية 

ها عبر منظومة  رقمنت

التصرف االلكتروني في  

 املراسالت

  سة لتحديد إعداد درا  -

الوظيفية  الخصائص 

 تظرة املن

رقمنة اإلجراءات على   -

منظومة عليسة  

(Paramétrage( 

 ملينعتاملس تكوين -

متابعة االستغالل عن   -

طريق مؤشرات  

 ال االستعم

نة الصيا)صيانة  -

إيواء الت طويرية) و

  التصرف  مةمنظو 

  املراسالت  في  اإللكتروني 

يسة"
 
 باإلدارة" عل

 

  بالمؤشر:لقة المتع (Limites)ئص تحديد أهم النقا -5
 

ستعمال الة اي ليم عمظار تقي ات في انتال يوجد نقائص حاليا وبصدد استغالل بعض الخدم

 وتحديد قيمة المؤشر.
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تروني نسبة المراسالت المعالجة الكترونيا ك يا  بر منظومة التصّرف اإللك: 2.2.1.1المؤ ر تطور 
(  يسة)في المراسالت 
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 الناتج املحلي اإلجمالي  مي فيالرق االقتصادساهمة : نسبة م 1.3.1.1شــــر بطـاقة املـؤ 
 

 

 1.3.1.1 المؤشر: رمز .1

   اتج المحلي اإلجماليفي الن الرقمي قتصاد الساهمة اة منسب  :تسمية المؤشر .2

 تاريخ تحيين المؤشر: .3

I- شرمة للمؤص العاصائالخ 
 

 التنمية الرقمية جع إليه المؤشر: الذي ير برنامجلا .1

 ة الرقمية  نميالت :جع إليه المؤشررعي الذي يرفالبرنامج ال .2

 قدرته من الرفع رعب ) الرقمي االقتصاد تنمية الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

 في ميإقلي  تميز قطب تونس جعلمع  (الخام الوطني الناتج في همتهومسا تشغيليةلا

 مجاللا

ناتج لرقمي في الاة االقتصاد يتمثل المؤشر في إحتساب نسبة مساهم :المؤشرتعريف  .4

 ي ي اإلجمالالمحل

  مؤشر نتائج نوع المؤشر: .5

  Eficacité socio-économique   مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر: .6

 فرعية )المركزية والجهوية(رامج الحسب الب تريعاالتف .7
 

II- شرفنية للمؤالتفاصيل ال 
 

اإلجمالي  يناتج المحللاالقيمة المضافة للقطاع / )(:Formuleشر )مؤالاب ستاحقة طري .1

)*100 

 بة سن  وحدة المؤشر: .2

  اإلجمالي المحلي الناتج  ،القيمة المضافة للقطاعالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 بحث ميداني  سية الحتساب المؤشر:لمعطيات األساطريقة تجميع ا .4

  المعهد الوطني لإلحصاء اب المؤشر:حتسال ةاسيساألطيات مصدر المع .5

 سنة  رابع من كلالثالثي ال :مؤشروفّر التاريخ ت .6

سنة  6% (:Valeur cible de l’indicateur) 1المستهدفة للمؤشر  يمةالق .7

2025 

 2025سنة  %6 عية:البرامج الفر مة المستهدفة حسبقيال .8

2 ةي مليات حدة العرئيس الو  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .9
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سنوات أو أكثر( أو  3) وسطلمتوغها على المدى البرنامج ببلايتعهد رئيس القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي  1 

..( مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة الخماسي......برنامج، من المخطط الطويل )قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام لل

 ة بها.المستهدف

 

III- ؤشرمال جنتائة في اءرق 

 

  رشخاصة بالمؤسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات ال -1

 شر: نتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤل التحلي -2

 مؤشر:لتطور الني ايرسم ب -3

 

 
 

 رمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر: شطة المبأهم األن -4

 مؤشرات قيس أداء الهدف
مة قيال

المستهدفة 
 ؤشرللم

مستهدفة القيمة ال
سب البرامج ح

 الفرعية

تقديرات 
سنة المؤشر ل
2021 

 رعيةالف ةطش ناأل تدخالتلا

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

نسبة مساهمة االقتصا  الرقمي في الناتج المح ي : 1.3.1.1المؤ ر     تطور 
اإلجمالي

 تقديرات 2020 إنجازات دةالوح هدف س أداء المؤشرات قي

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
ة نسبة مساهم. 1.3.1.1المؤشر عدد 

ي في الناتج المحلي رقمال االقتصاد
   اإلجمالي

 4,5 4.7 نسبة 
 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
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سبة : ن1.3.1.1المؤشر
الرقمي  االقتصادمساهمة 
ي محلالناتج ال في

   اإلجمالي

6 6 4.5 

تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولّية وفتحها على  متابعة -
ح ّام جبائي يخ ها لت برساء نونية واااللكتر ت التجارة مجاال

 .ةبطاقة بنكية دولية رقمي
في مع منّومات عالمية مخت ة اعل تفلاوات قنفتح  ةإعاد -

فقط   Paypalركة على ش قت ارإللية وعدم االتحوي ت الما
اإلشكال المتعّلق بتأمين إدخال األموال المستحقة  لك لفضوذ

بعنوان نسيين ين التو الطبيعية واألشخاص للمؤسسات التونسي
 .زة عبر األنترناتالخدمات المنج

 . M-Payment جوالف الاتهلطة افع بواسدمة الم خدتعمي -

 Union Postale العالمي  يحاد البريدمواصلة التعاون مع اإلت -
Universelle  UPU   لتطوير خدمات التجارة اإللكترونية
 "بتونساإللكترونية    لطرود التجارةيمية  اإلقلوتركيز مشروع المنّ ة  
Ecom@africa .-  

  

  

 

 ؤشر: ة بالمقلتعلما (Limites)نقائص تحديد أهم ال -5

 ال يوجد 
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متحص ة     ا ئة الالن تاالمؤسس     :2 .3.1.1المؤ ربطـاقة 

 ويان المة س

 2.3.1.1 المؤشر رمز .1

 اى عالمة سنوي المتحصلة عل الناشئة المؤسسات عدد تسمية المؤشر: .2

 ر:يين المؤشخ تحتاري .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 رقميةلامية التن  :ر المؤ إليه يرجع الذ  البرنامج .1

 ةي ممية الرقتنال: المؤ ر إليه يرجع الذ  الفر ي البرنامج .2

 قدرته من الرفع عبر) الرقمي االقتصاد تنمية: المؤ ر إليه يرجع  الذ اله ف .3

 في إقليمي تميز بقط تونس جعل عم (الخام الوطني تجالنا في ومساهمته التشغيلية

 المجال

 العمومية السياسات احدى كسعي  نهأل شرمؤ لا هذا ياراخت  تم :المؤ ر عريفت .4

 الناشئة سساتمؤ لل األساسي الدور ىإل بالنظر لكذو  لتونس دياالقتصا المنوال لتحويل

 .الرقمي التحول تأمين في

ر أفريل بداية من شه (Label Start Up)ات تم االنطالق في إسناد العالم وقد

2019 

 ( ind de résultatsمؤشر نتائج ) :المؤ ر نو  .5

 (( efficienceشر فاعلية ؤ م: ر ؤالم عةطبي .6

 (والجهوية المركزية) ةالفر ي امجبرال حسب التفريعات .7

II-  مؤشرالفنية للالتفاصيل 

 د  عد (: Formuleالمؤ ر ) طري ة احتساب  .2

   عدد  وح ة المؤ ر: .3

 عالمة على المتحصلة المؤسسات الناشئةعدد ر: الحتساب المؤ   المعطيات ا ساسية  .4

 ياسنو 

ا ،   ة لمتابعة ا المنظومة المع وماتي ) ر ساسية الحتساب المؤ  ا  تاالمعطيع تجمي طري ة .5

 ، إستبيان...(  رةستماإ

 :  المؤ ر الحتساب  ا ساسية المعطيات ر مص  .6

 :  المؤ ر  توفّر  تاريخ .7
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مؤسسة  200(: l’indicateurcible de  eurVal)3ل مؤ ر سته فة ال يمة الم .8

  2025سنة ناشئة إضافية  

  2025سنة مؤسسة ناشئة إضافية  200ج الفر ية رامالبب سحه فة ستالم ة ال يم .9

 2اتية دة العملي رئيس الوح بالبرنامج: ؤ ر   ن الم المسؤول  .10

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  الخاصة بالمؤشر +5+ديراتات( والتقئج )اإلنجازسلة النتالس .1

 

 لمؤشر:تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة با .2

 :تطور المؤشررسم بياني ل .3

 

  

 
ثر( أو المتوسط )ثالث سنوات أو أك  دىمس البرنامج ببلوغها على الئيه د رالتي يتعة يمالمستهدفة للمؤشر هي الق القيمة3

دة من توجه إستراتيجي عام للبر لمتوقع بلوغ القيمة ي...(مع ذكر السنة اخماسلمخطط النامج، من االطويل )قيمة مستم 

 بها.  تهدفةالمس

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

    المؤسسات النا ئة المتحص ة : 2.3.1.1تطور المؤ ر 
     المة سنويا

 الوح ة  مؤشرات قيس أداء الهدف
 نجازات إلا

2020 
 ات  يـرالت  

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

     :2 .3.1.1المؤ ر.بطـاقة 

     المتحص ة ا ئةنلا سساتالمؤ

 سنويا  المة

      192 200 200 200 200 
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 : رشدفة للمؤأهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المسته .4

  ر مؤال

 يمة  لا

فة  المسته 

 ل مؤ ر  

ال يمة  

المسته فة  

حسب  

امج  برال

 ة الفر ي

  ت  يرات 

 ؤ ر لما

سنة  ل

2021 

 الفر ية  ا ن طة خالتالت 

  :2 .3.1.1المؤ ر.

 المؤسسات النا ئة    
  المة     المتحص ة

 سنويا

برنامج تنفيذي بالنسبة ر و ت وّ  إعداد -   
نامج ر بمن  رابعوال الثالث  للمكونين
والمتعلقين تباعا بتطوير  اش ةنلتونس ا
 جواإلدما Talent Poolات الكفاء
 Inclusion-فيالجغرا

Géographique  والشروع في تجسيم
 . المكونين  ذين
 Fonds-ال ناديق صندوي تركيز -

des Fonds- تمويل  الذي سيتولى
مخّت ة تسند لها  إستثمار صناديق

انية كمع بإلتوقمع اتراخيص في النشاط 
مخّتص و بعث  مارتثإسي و دبعث صن

 عدة صناديق .

 ميومعالءات جرابإ التكّفل -
 االختراع اتاءبر تسجيل 
 الناش ة المؤسسات لفائدة

 

مسا مات موضوعة على  -
ذمة صندوي ضمان 

 ةالمؤسسات الناش 
   . 

 

 

 (المتعلقة بالمؤشر :  limitesص )م النقائتحديد أه .5

  ال  ي  
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في إطار م رو   ج ي ةل المعالفرص      :3.3.1.1 رالمؤبطـاقة 

 تونس الذكية
 

 3.3.1.1 شرالمؤ رمز .1

 تونس الذكية مشروعإطار  في يدةالجد العمل فرص عدد :مية المؤشرست .2

 تاريخ تحيين المؤشر: .3

I- ؤشرالخصائص العامة للم 

 التنمية الرقمية :ؤ رالم إليه يرجع الذ  البرنامج .1

 يةمالرق تنميةلا:  رؤمال إليه يرجع الذ  الفر ي البرنامج .2

 من عالرف عبر) يالرقم تصادقاال تنمية:  المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .3
 قطب تونس جعلمع  (الخام الوطني الناتج في ومساهمته التشغيلية قدرته
 جالالم في إقليمي تميز

في  خلق مواطن شغل إلىا أساس نس الذكيةيهدف مشروع تو :المؤ ر تعريف .4

لتالي تجدر متابعة تطور عدد اب و لاصواالت  لوماتعملوجيا التكنو  مجال

 وجعلهالذكية نس تو  لمنضوية تحت مشروعكات االشر لمن قب  لمحدثةا الشغل مواطن

 .لتقييم أداء المهمة استراتيجيا مؤشرا

 ( ind de résultatsائج )ر نت مؤش :المؤ ر نو  .5

 (( efficienceمؤشر فاعلية : المؤ ر عةطبي .6

 (والجهوية زيةالمرك)  يةفرال جمارالب حسب التفريعات .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

  دعد(: Formule) ر ؤالم احتساب ةطري  .1

  عدد: المؤ ر وح ة .2

 مشروع ارإط في الجديدة العمل فرص عدد: المؤ ر الحتساب ا ساسية المعطيات .3

 يةالذك تونس

 بعةلمتا ةيمع وماتلا المنظومة) المؤ ر الحتساب ا ساسية المعطيات عتجمي طري ة .4

 ...( إستبيان إستمارة، ا ، ا 

 س الذكيةة تون : وحدمؤ رلا الحتساب سيةا سا المعطيات مص ر .5

 : المؤ ر توفّر تاريخ .6
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 6000(: Valeur cible de l’indicateur)4ل مؤ ر المسته فة ال يمة .7

 2023سنة 

  الفر ية البرامج حسب فةالمسته   يمةلا .8

 ية "تونس الذكية"ليات معحدة اليس الو ئ ر: جرنامبالب المؤ ر  ن المسؤول .9

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  ة بالمؤشرزات( والتقديرات الخاصنجاإلاتائج )ة النلسسل .1

 

 ر:ت الخاصة بالمؤشإلنجازاا تاقديرنتائج وتتحليل ال .2

 بياني لتطور المؤشر:م رس .3

 

  

 
و أكثر( أو الطويل )قيمة  أ ت المدى المتوسط )ثالث سنوا لىغها عامج ببلورن لب لقيمة التي يتعه د رئيس االمستهدفة للمؤشر هي ا القيمة4

دة من توجه مس  ستهدفة بها. وقع بلوغ القيمة المالمت ر السنة ي...(مع ذكعام للبرنامج، من المخطط الخماس استراتيجيتم 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

    فرص العمل الج ي ة في إطار م رو  تونس الذكية: 3.3.1.1تطور المؤ ر 

 الوح ة    قيس ا  ا  ر مؤ
 جازات ناإل

2020 
 رات الت  يـ

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

رص     ف  :3 .3.1.1المؤ ر.بطـاقة 

 تونس م رو  إطار يف  العمل الج ي ة

 الذكية

    4500 6554 6715 6000 6000 6000 6000 
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 للمؤشر:  فةالمستهد القيمةأهم األنشطة المبرمجة لتحقيق  .4

 المؤ ر 

ال يمة  

ه فة  المست

 ل مؤ ر  

ال يمة  

المسته فة  

حسب  

البرامج  

  ية الفر

  ت ارت  ي

 ؤ ر الم

ة  نسل

2021 

 الفر ية  ا ن طة الت خالت

  :3 .3.1.1المؤ ر.

  ةج يعمل اللا    فرص 

 ستون م رو  إطار في

 الذكية

6000 

 

6000 6000 
الترويج واستقطاب  -

االستثمار في ميدان 
وجيا المعلومات تكنول
ق مع ت ال بالتنسيواال

 ,الهياكل المعنية

 إبرام مختلف االتفاقيات -
إطار ج في ر دالتي تن

ونس الذكية وع تر شم
لنهوض بنشاط نقل 

لد المنشأ الخدمات خارج ب
وجيا جال تكنولم في

 ال ت واالتالمعلوما
 ,إنجاز اابعة ومت

تنسيق إنجاز المشاريع  -
 التي تندرج في إطار مشروع

 تونس الذكية،

متيازات ق إسناد االسيتن -
تزم بها الدولة بعنوان التي تل

 متابعةالمشروع و 

طرا  األ تاالتزامإنجاز  -
 االمتيازات المنتفعة بهذه

تطوير  العمل على -
 ات في مجالءاالكف

 اتالمعلوم تكنولوجيات 
و مطابقتها لسوي واإلت ال 
 الشغل.

ت ور وانجاز المحامل  -
 لخاصة بمشروع "تونساالشهارية ا
 الذكية"

 

 .عالمية تّا راتركة في مشاال-

 

 

ة يلة االت اتنفيذ االستراتيجي-
 س الذكيةلتون ةترويجيوال

 

تّا رات لفائدة طالبي  تنّيم -
تشغيل ال ضمعر  شغل منهاال
ة" الذكيتونس لسنوي لبرنامج "ا

Smart Tunisia Job Fair , 

 

تركيز نّام العمل على  -
 ءمة قدرات وكفاءاتمعلوماتي لم 
رية التونسية في مجال الموارد البش

ت ال تكنولوجيات المعلومات واال
ي عمل فلفرص ا طلباتتممع 

قمي مجال االقت اد الر 
ة ير القدر ته ودعم وتطو وتخ  ا

 ليةغيشتال

  ال شيء  (المتعلقة بالمؤشر : limitesد أهم النقائص )ديتح .5
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 لبرنامجن الفا  ين العموميي بطاقات   -1

 الرقميةالتنمية 
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 CERTمركز الدراسات والبحوث لالتصاالت   :1بطاقة عدد 
 

ةمالرق تنميةلانامج ر ب  ي 

I-  
 
 عريف الت

 

اّ ا   ةةةةةة تجهالفنةةةةةة  ل والقبةةةةةة    اقبةةةةةة املر  :النشــــــاي الرئيســــــ ي. 1 ّ وال راسةةةةةة ّ الف  ةةةةةة     يةةةةةةعاّ و اةةةةةة  

قةةةة  لقبةةةة   التجهيةةةةعاّ واملةةةة ا  ال ةةةة     ةةةة  ر   
 
 ان ا   ةةةة ّ   والبحةةةة   يةةةة    ةةةة هةةةة  لةةةة ومي الا ةةةة     املتال

اّ و جا ختب راّ والفح ص ّ الف    ملا  .  ّ      عاّ ايه  

 2013   ذ   رس "أف "ا  ثم  ص   ذ اإلح ص ف "ب" : الفاعل العمومي. ترتيب 2

 1988 يس بر  31املؤرخ ي   1988لس    145الق ن ن ع    ث:مرجع اإلحدا. 3

والةةذ   1989 يسةة بر  23املةةؤرخ يةة   1989لسةة    8119  األ ةةر عةة  املــالي:م اإلداري و مرجــع التنظــي. 4

 .1995أكت  ر  16املؤرخ ي   1995   لس 2033ع    ل أل ر    ق حه م  

عقةةة  األفةةة ار للف ةةةر  : والفاعـــل العمـــومي ةأو أهـــداف بـــين الـــوزار مج د برنـــاقـــ عضـــاء   ـــر خ إمتـــاري. 5

ت امل   ق  عل ه لت 2007-2011  .2011ف فر   26 ريخ    
 

II- ى األداء:لقدرة عل إطار ا 
 

اتياية العامــــة  (1 وضةةةة  ن   ةةةة   وح   ةةةة  ال  ةةةةف ال ةةةةر   ا   ّو اةةةة ا شةةةةب  ّلا   ق سةةةة   حق ةةةة  :االســــتر

ر      اله ا ف امل  الس ق    وح ستهلكامل وصح س      وق .واملسر ه 

 .رق       الالت  أف ار لرن  ج  س ف    ب شر  ي   حق ق : تحديد املساهمة في أهداف البرنامج (2

 .روق واملس  املهر   ح     الس ق    اله ا ف أهم األولويات واألهداف:  (3

 : الداء وأهم  األنشطةقيس ا شراتؤ م (4

 شطةنأهم  األ داء مؤشرات قيس اال 

   ق   ح ّ الرق    املا ف اوج ال  واللاله  ع   

 عليه     طرر  ركز ال راس ّ والبح   ل    ّ 

هز     األجمل  فح     خ ص   ظ   واستغ   ع  كي ر 

 . امل ازي اوج ال  املسروق  واملتأ       الس ق  

 

اتيجيف الهد 1 مجرناالب  املؤشر 1 االستر
ر باألل

 
ر ونسب  فقيمة املؤش  هتطو 

2017 2018 2019 2020 2021 

  الت     

 الرق     

   ير ال ف ذ إلى اوم   ّ  

الش  ل  ا    ل    

  ّ     و    ل جوالبر  

سا   ن ّ ذاّ الن ر ا  

 الا ل  

ع   اله ا ف اوج ال   

 
 
ق        امل   ح ّ الرقوالل

كز  ر  ر ر طه     علي

ال راس ّ والبح    

 ل    ّ 

2479 2500 2554 2730 2851  

ر نسب    + % 4 + % 7 + % 2 + % 1  املؤشر    
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 اإلجراءات املصاحبة: (5

 الت ظ     لل ركز   ت امل   ق  على ج  ع ال   ص  −

 اجاةةة ر  باةةة  ملوذلةةةك  نلةةة ألع ا  تالةةةق لي قةةة ا ال ظةة ي األس صةةة   اومةةة صوع أ ةةةر ح ةةة    سةةمتم  عةةةر   شةةةر  −

 طريق  إس      ح  اإلنت ج.
 

III. : انية  امليز

 ف ر  امل ار  و   .1
 )لحس ب أ. (                                                                           

 ّ  2021ت تقديرا 2020مبرمج  الب  ن 

 12490 11655 ارد املو  ماموع

 12490 10655 اإليرادات الذاتية 

ةر سقف عتباابندوق* حة الصنم  0 1000 وزارة املالي 

 0 1000   ح  الت     
   ّ وا     .   ّ املال  ّ و    ل ج  امل اص  ص  وق      )*(

 )لحس ب أ. (                                                                                                                                                           يعان   الت ر ر .2

 تقدير ات 2021 مبر مج 2020 البيانات

 12490 10655 تيةيـــــــرادات الذاال ا

 12290 10485 ماموع إيرادات األنشطة 

0894 7210 تهلك سل رف   وح     امل   لق  األجهز  ا  

 ّ  950 740 ج    الشب  

 540 460  راس ّ و ح   

ّ مو    ر ا     2075 6081  

 200 170  را اّ الا     األخرى إل ا

 100 70   ع       ت  عإ را اّ 

 100 100 را اّ   ل    إ

 9578 9358 نفقـــــات التصـــــرف 

 2602 2230 ماموع نفقات التسيير 

 6856 7008 باء االعوان عأ

ائب و   120 120 و دفوعات مماثلة أداءات ضر

اني    2912+ 1297+ ـرف ــ التصــ  ةنتياة ميز
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  يعان   ا سيث  ر ) ف ع ّ( .3
  ( )لحس ب أ.                                                                                                                                     

 2021تقديرات  2020رمج بم البيانات

  فع تاه   فع تاه  

 3210 3210 5246 6950 ات) عو ية )دفالتنم تع نفقامو ما

 405 405 50 600  ا اّ قمس 

 1800 1800 440 250  ب ق ّ إع      ّ و ر ج  و  ا اّ 

 1800 1800 1600 1200  خبر لل  ئ   ال هرو غ  طمس   إح ا   

 230 230 210 140  ا اّ نقل 

 260 260 200 280  جهيعاّ ع    وع ل  ّ ته ئ   ختلف  

 25 25 20 40 اري  ّ إ اع ي  جه

        ّ  50 50 50 40 اومبراّ و أف ل ال ف ءا

 0 0   ي الفن  ست    وا   راس ّ واملت با على ال ق   امل  

ق    ركيع   ظ    خ ص  مل  فح  األجهز  اوج ال  املسرو 

 * س ق امل ازي واملتأ       ال
4400  1000 0 0 

   ّ املال   ّ وا     . ل جو    ّ اص     امل  ص  وق   فذا املشروع      ل  ح     )*(
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 سال اإلذاعي والتلفزي ر وطني لل لا: الديوان 2 بطاقة عدد 
 

ةبرنامج  نمية الرقمي 
 
 الت

I- التعريف 
 

لت زيةةةةع اإلذاع ةةةة  والتلفزيةةةة  لبةةةةرا ج إرسةةةة   اشةةةةب  ّ و  سةةةة ع    وصةةةة  ن  إحةةةة ا  واسةةةةتغ :النشــــاي الرئيســــ ي .1

 .لبرا ج التلفزي  واإلذاع    ّ و ث وإرس   املا  او   لفزيوالت   ج اإلذاعو ب    البرا 

 (1993)ن ف بر  ص ف "أ"   ذ اإلح ا  :العمومي لعترتيب الفا .2

 .1993 فر  املؤرخ ي  غر  ف 1993لس    8الق ن ن ع   : مرجع االحداث .3

 9931ج ل    72املؤرخ ي   1993لس    1606األ ر ع    :واملالي إلداري تنظيم امرجع ال .4

 :  العمومي و أهداف بين الوزارة والفاعلر عقد برنامج أ  ء اضخ إمريتا .5

 .2010ن ف بر  23ريخ ت امل   ق  عل ه لت      2011-2007للف ر     البرا جقع
 

II- :إطار القدرة على األداء 

 

ان       للةةة را  ج سةة ا   جهةة ّالت  شةةب  ّ البةةث التلفةةز  واإلذاأةة   ةة  أفةةم رق  ةة   تاتبةةر  : ا  ةة ا سةة را  ج   ال (1

حسةةين جهةة  و  ف ال ةةر     ةة  غ   ال  ةة تسةة ا ّ  ضةة   حسةة وهةة    جهةة  لةة طن  لسرسةة   اإلذاأةة  و التلفةةز  ا

   صةة   ةةع ا  حةة التاهةة اّ ال ول ةة  خ   اوم   ّ )ال ّ  و ال  ر (  ةة  جهةة  ث ن ةة  ل إلضةة ف  إلةةى اح ةةراي ج  

) لفةةز  وإذاأةة ( وإخةة ء ال  ةةف  رضةة  أل الرقمةة  البةةث ا إلةةى تقةة  ا نالق ضةة   لضةةرور   U.I.T)الةة ول  ل   ةة ّ  )

 ׃راحلك على     م ذل ف اوج ا   وقس    اله   وم   اوج ل ا ر    لف ئال

     األرض   شب   التلفز  الرق  تالق ل نج ز 2015إلى س    2009 رحل  أولى   ت     س    -

 أ .اإلذا   البث  شب   تالق لرق  2020إلى س    2018 رحل  ث ن     ت     س     -

 .     الرق    ت  ال لرن  ج   ب شر  ي ف   س : تحديد املساهمة في أهداف البرنامج (2

 رق    البث اإلذاأ  والتلفز .: ولويات واألهدافاأل  أهم (3

 وأهم  األنشطة:مؤشرات قيس األداء  (4

 أهم  األنشطة  ء االداقيس  رات مؤش

لرقم   تغ    شب   البث اإلذاأ  انسب  

(Couverture Radio numérique( -الرق     عاذلس ك الشفر  اقت  ء وح اّ   ج ووح اّ تشفير وف   

 بث اإلذاأ  الرقم   اقت  ء  رس ّ ال -

 قم  اقت  ء أجهز  لق  س اوج    وص  ن  أجهز  البث الر  -

 هر ز   ث لت  و ج    وص ّ الر ي ال  ت قل  وأخرى اقت  ء وص ّ -

 

را خ   ال البث اإلذاأ  الرقم     شب  تغ    ه  نسبأن تش عاملت ق       س  %52     س  اّ املقبل    

 .2020س    % 95إلى  2018
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1البرنامج اتيجي  الهدف   1االستر 4.1.1.1املؤشر   

تقديرات  
املؤشرات  

-8012للسنوات 
2021 

تؤثر على   املشاريع التي 
ة املؤشرقيم  

االعتمادات  
  املبرماة لسنة

 د).)أ 2021

       ت  ال

:    ق الر   

   ير ال ف ذ إلى اوم   ّ الش  ل  

 ج  ّ    و    ل     ل   والبر ا 

 لا ل    السا  ا ّ ذاّ  ا ن رن

نسب  تغ     

البث  شب   

 اإلذاأ  الرقم  

2018 :51 % 

2019 :75% 

2020 :75 % 

2021 :95 % 

  شب    تغ    شروع 

البث اإلذاأ  الرقم   

Couverture Radio 

numérique 

2000 

 

 :  احبةات املصجراءإل ا (5

  لل   ان  ص الت ظ      ت امل   ق  على ج  ع ال   −

 ج.طريق  إس      ح  اإلنت  ألع ان وذلك  با  ملراجا  ظ ي األس ص   اوم ص لإ   ن    راجا  ال  ع  −

III. : انية  امليز

 ومصدرها اردو امل .1

 )لحس ب أ. (                                                                                                      

 0212تقديرات   2020 مبرمج 

 54845 29945 ماموع املوارد 

 13856 12005 املوارد الذاتية 

ةباعتبار سقف و  منحة الصندوق*  **40989 **40989 زارة املالي 

صر ف  •
 
 36989 36989 منحة الت

0004 4000 منحة التنمية  •  
    ّ وا      ص ّ و    ل ج  ّ املال اامل          وق ص  *  

 التق  ري   ل فق ّ ال   وق. املا     اخذا ي  ا عتب ر لل بغ     لسنج ز الفال  خ   ااإل    حسبهي رف ع ف   ال**   

ان .2  تصرف ية ال ميز

 )لحس ب أ. (                                                                                              

2020 مبرمج البيانات 0212تقديرات    

 13856 005 12 لذاتيةات اــراد ــ االيـــ

 51129 641 50 نفقـــــات التصـــــرف 

 12266 623 11 نفق ّ اليس ير 

 19253 638 19 ء األع ان ب أع

 
 
 19610 380 19 ل الت خ

انية التصر ف   37273 636 38 عجز ميز
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انيةيم .3    ارمثاالست ز
 أ. (س ب )لح                                                                                                                                                     

2020مبرمج  البيانات 2021رات ديتق   

 دفع  تعهد دفع  تعهد 

 13220 13220 12502 11240   ين الد لص سديد أبار تتعتنمية باماموع نفقات ال 

ل    تس    أصل ا   1560 7218  1125 1125 

                                                                        ميةماموع مشاريع التن

 منها

9680 02138  12095 12095 

     

 800 800 1300 600 شبكة البث التلفزي الرقمي األرض ي  

 1000 1000 1000 1000 ة اإلذاعية  تغطيلاتطوير  

0002 1000 مي قر ي الث اإلذاعشبكة الب  2000 2000 

 1000 1000 1400 1000 ة متنقلة أرضي محطات

وتحيين  لياف بصرية أوصالت للربط الهرتزي و 

 يةرتز الهنية للحزم كة الوطالشب

2000 2000 2000 2000 

0061 الطاقةتأمين وتكييف معدات   0200  2500 2500 
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  ATTت  الوكالة الفنية لالتصاال  :3بطاقة عدد  
 

نممج انبر 
 
ةية الر الت  قمي 

I-  يف التعر 
 

  جةةرائم أنظ ةة يةة    لأللحةة   الا ل ةة   ت لى ال ك ل  الف  ةة  ل   ةة ّ   ةةأ ين الةة عم الفنةة  :النشاي الرئيس ي .1

  :الت ل   ّ وا     . و  لف لهذا الغر  ل مله ياملال   

     عةةة  السةةةلر  ا   ةةة   ال ةةة   جةةةرائم أنظ ةةة  املال  ةةة ّ و ذون البحةةةث و ا   ةةة جةةة  أو  اقةةة  و  ل -

  ل شريع اوج ر  له الاالقض ئ   طبق  للي

   ذ و ةةةزو ال فةةة  شةةةب  ّ ةةة ّ  و شةةةغل  التنسةةة ق  ةةةع  ختلةةةف  شةةةغل  الشةةةب  ّ الا    ةةة  ل   -

 ج ر  له الا ل ع اوير   لليش  طبقل  إلى ال كف     تالق ل مله ي امل ك ل  خ   ّ ا    ّ  

لقةة  اث ةةق ال ول ةة  املتا  إطةة ر اح ةةراي امل  يةة  ا   ةة ّ   ملراقبةة  حركةة  اسةةتغ   امل ظ  ةة ّ ال ط  ةة -

  .م   املا   ّ الش لحق ق اإلنس ن واألطر الق ن ن   املتالق  لح    

 حةةةةه   ق م  ك ةةةة   ةةةة  2013 ر بنةةةة ف  6  املةةةةؤرخ يةةةة  2013لسةةةة    4506األ ةةةةر عةةةة   األ ةةةةر عةةةة    ث:مرجــــع اإلحــــدا .2

خ ي  املؤ  2017لس    985وإ    ه ل أل ر ع     .2017 ّأو  15ر 

حةةه ك ةة   ةةم    ق  2013نةة ف بر  6املةةؤرخ يةة   2013لسةة    4506األ ةةر عةة    ملــالي:لتنظــيم اإلداري واع امرجــ  .3

خ ي   2017لس    985ع   وإ    ه ل أل ر   .2017أّو  15املؤر 
 

II-   ءاعلى األ إط ر الق ر: 
 

 العامة: يايةتا االستر   (1

 لرق    .    االت  أف ار لرن  ج ق    ي   حقر ش س ف    ب : تحديد املساهمة في أهداف البرنامج (2

 تصاالت: تدعيم الثقة الرقمية في ماال االهم األولويات واألهدافأ (3

 

 : مؤشرات قيس االداء وأهم  األنشطة (4

 

  

اتهدف لا البرنامج   الهدف العملياتي 1 يجي االستر

 : 1البرن  ج 

        الرق  الت    

 اومةةةةةةةةةةةةةةةة   ّ الشةةةةةةةةةةةةةةةة  ل  إلةةةةةةةةةةةةةةةةى ذ  فةةةةةةةةةةةةةةةة ر ال  ةةةةةةةةةةةةةةةة ي

نةةةةة ّ ر   ل ج ةةةةة ّ ا نا   ةةةةة ل   والبر   ةةةةة  و   

 الا ل   ا  لسذاّ ا

 لفض ء الس برن  ال طن     اض  ن س
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III. يعان   :ملا 

 ومصدرها داملوار  .1
 )لحس ب أ. (                                                                                                                                                       

 2021تقديرات   2020 مبرمج البيانات

 2985 6298 ماموع املوارد 

 0 0 ة الذاتي املوارد

ة تباباع الصندوق* منحة  ** 5298 **6298 ر سقف وزارة املالي 

صر  منحة ا •
 
7981 ف لت  9817  

 3500 4500 نمية الت ةحمن •
 ا      و  املال   ّ ّّ و    ل ج  *    ص  وق       امل اص  

 . ق  فق ّ ال   و التق  ري   لل بغ  حسب اإلنج ز الفال  خ   الس   املا     اخذا ي  ا عتب ر ل  رف ع فيه **      ال

انية التصرف  .2  ميز

 . ()لحس ب أ                                                                                         

2021تقديرات  2020مبرمج  البيانات  

 0 0 ـرادات الذاتيةـــــ االيـ 

 1900 1778 نفقـــــات التصـــــرف 

 760 622 ر س ي الينفق ّ 

 1500 1125,500 ع ان ء األ أعب 

ل 
 
 25 30,500 الت خ

انية الت 8177 صر ف عجز ميز  1900 

 

ا  .3    ستثمار  اال ة ينميز

 لحس ب أ. ()                              

  

  ريع أفم املش 2020 بر ج  2021  راّ ق 

 املجموع )دفوعات)  28750 21200

20000 27447 
ب ق ّ اوم ص   والت  ين التجهيعاّو ركيع و ح   اقت  ء -

 ل  ظ    املراقب  وحرك  ا    ّ 

1110 1110 
ملج به  ال ع     Sys CDRS  تق       ال ص  ن  امل -

  أ  صل ا جت ا   بر   اقع التوا ستق  ب اإلرف ب  ع 

  ئل نقل اقت  ء وس - 98 

ّ اقت  ء  - 95 70  إع     و ر ج  ّ   جهيعا

ّ  جهيع اقت  ء  -  20   إ اري  و ر ج  ّ  ا
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 ANSIالوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية  : 4 دبطاقة عد

 

  ج برنام
 
ةقر مية النالت  مي 

I-  :التعريف 

 

   الةة ظم املال     ةة    لسةة  الا  ةة  وا س را  ج   ال ط    ّ هت ج  ف ذ ال السهر على :النشاي الرئيس ي .1

ق  ل لس    املوالشب  ّ   ت با    ف ذ اوم ي والبرا ج امل
 
الق  ع الا     ل ستث  ء الت ب قةة ّ ال       ي  تال

ين يةةة  فةةةذا املجةةة    ضةةة   ق لةةة سةةة ن  والتالةةة طن   ع واأل ةةة اوم صةةة  ل لةةة ف
 
 جةةة     يةةة  ةةة  الت   ل جن ال قظةةة  ين املتةةة خل

  ف  ةة   يةة  الغةةر  والا ةةل علةةى نشةةرف  ع  ق      وضالس    املال    
 
مس خ ص  ل لس    املال     ةة  وإعةة ا  أ لةة

   يةةةة   جةةةة  لت ةةةة ي  ير حلةةةة   وط  ةةةة  يةةةة   جةةةة   السةةةة    املال     ةةةة   املسةةةة ف   يةةةة   عةةةةم اعلةةةةى تشةةةةج ع   ةةةة  والا ةةةةل

 .الس    املال      

  2013  رس  19ذ   "أ" ص ف : وميالفاعل العمترتيب  .2

 2004ف فر   3املؤرخ ي   2004لس    5الق ن ن ع   : إلحداثمرجع ا .3

 .2004     25املؤرخ ي   2004لس    1248   األ ر ع :مرجع التنظيم اإلداري واملالي .4

 2010ن ف بر  26: الوزارة والوكالة تاريخ إمضاء   ر عقد برنامج أو أهداف بين .5

 

II- ء:داأل إطار القدرة على ا 

 

اتياية العامة (1  :االستر

  س ف    ب شر  ي  لرن  ج الت      الرق    .: ساهمة في أهداف البرنامجتحديد امل (2

  أهم األولويات واألهداف: (3

 ::"Attaques DDoS   هج  ّ حجب اوم    امل زع   »س    الفض ء الس برن        ح -

 .ط     ال   أو  الت ب ق ّ    ع  البنى التحت   ال  أ ين  -
 

 :  األنشطةهم  قيس االداء وأ مؤشرات (4

 أهم  األنشطة مؤشرات قيس االداء 

   ن ع حجب   نسب  اإلستج ل  للح ا   الس برن   

 "» Attaque DDOS   عاوم    امل ز  

  ظ    وط    ملج به  تغ   واس  ركيع 

 Antiم    امل زع  هج  ّ حجب او

DDOS" 
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اتيجالهدف  1جالبرنام  املؤشر  1 ي االستر
ر  

 
 قيمة املؤش

2019 2020 2021 

الت       

 الرق     

  ةةةةةةةة ير ال فةةةةةةةة ذ إلةةةةةةةةى اومةةةةةةةة   ّ الشةةةةةةةة  ل  ا   ةةةةةةةةة ل   

رنةةةةةةةةةةةةةة ّ ذاّ السةةةةةةةةةةةةةةا   البر   ةةةةةةةةةةةةةة  و    ل ج ةةةةةةةةةةةةةة ّ ا نو 

 الا ل   

هج  ّ حجب   نسب 

اوم    ال    تم  

  ا وجته   

60 % 80 % 90 % 

 

  ل . كال   ص الت ظ     اوم ص  ل ل ت امل   ق  على ج  ع   :اإلجراءات املصاحبة (5
 

III- :انية  امليز

 و   رف   املوارد .1

 2021تقديرات   2020 مبرمج 

 4833 4833 رد ماموع املوا

 0 0 تية ااملوارد الذ

ة باعتب الصندوق*منحة   **4833 **4833 ار سقف وزارة املالي 

صر ف من •
 
5553 3833 حة الت  

0001 منحة التنمية  •  2781  
 ال   ّ وا      مل    امل اص ّ و    ل ج  ّ ا * ص  وق  

 ق  ري   ل فق ّ ال   وق. تالخذا ي  ا عتب ر لل بغ  **      ال رف ع فيه  حسب اإلنج ز الفال  خ   الس   املا     ا

 

 انية التصرفميز  .2

 أ. ( لحس ب )                                                                                                                                    

2020مبرمج  البيانات 2021تقديرات    

 0 0 ادات الذاتيةااليـــــــر 

 0 0 ا    ذ  اخ ل 

 0 0   اخ ل استث  ئ   

 3555 3934 نفقـــــات التصـــــرف 

 894 942 فق ّ اليس ير ن

0333 أعب ء األع ان   2656 

 5 5 ءاّ و ف ع ّ    ثل اضرائب وأ 

ةم عجز  اني   3555 3934 التصـــــرف  يز
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انية  .3  االستثمارميز

 أ. ( لحس ب )                                                                                                                                                                                                                                               

 2021 ق  راّ  2020مبرمج  تالبيانا

 فوعاتد تعهدات  دفوعات تعهدات 

 150 150 - - الوطني من هجمات حجب الخدمة املوزعة   حماية الفضاء السيبرني

 270 270 315 315 ر كعار واالستكشاف املبتطوير منظومة "ساهر" لالستش

اسة قيوحدة  لت   200 200 - 200 يم سالمة األنظمة و الشبكات الحس 

 0 0 50 50 املعطيات العمومية إرساء مرجعية وطنية لتصنيف 

 70 70 70 70 ة في ماال السالمة املعلوماتية  توعوي -تطوير وسائل تحسيسية 

 110 260 240 240 ة املعلوماتية تطوير حلول تونسية في ماال السالم

املال       و ت با     هج    لت ن ف البنى التحت     ع إرس ء  راس  ل ض

 اله  كل 

- - 400 100 

 PSG - - 350 100اوح      ق اع  س    الفض ء الرقم إرس ء 

 50 50 60 60 دة والسالمة حصل على املواصفات العاملية الخاصة بالجو الت

 150 150 - - املعلوماتية مخبر السالمة 

 200 200 250 250 لة كاالنظام املعلوماتي للو 

 10 10 10 10 املقر اإلجتماعي للوكالة تأثيث 

 50 50 - - وسائل نقل 

ــمــــاــمــــ ــام ـالـ  460 1 160 2 995 195 1 وع العـــــ
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 طني للبريد: الديوان الو 5بطاقة عدد 

  

نمية الرقمي  برنامج 
 
 ةالت

I- التعريف 

  1998ج ان  02املؤرخ ي   1998لس    38الت نس   الق ن ن عة     :  ضبي نش ط البر اي الرئيس يشالن.1

ق ل جل  البر 
 
 .2007 ج ان 25املؤرخ ي   2007لس     40   واملت م ل لق ن ن ع   واملتال

 :ح ث  ض لع البر   الت نس   لة

  رجه  ونقل و  زيع املراس ّ  اخل الب   وخ ج ع •

      بر واوحس ل ّ اوج ري  ال   خ راإس اء خ   ّ  •

ق  ل وح اّ  البر       •
 
  ق  م اوم   ّ املتال

ي       خ   ّ ج     ي   ج    •  الت   ل ج  ي  امل  ان  البر    ع   اكب  التق  

ق ل لتال ماملس  •
 
  ل  له الا ل  ي  ق  ع البر   وامل      املت   ف   ي  املجه   ال طن  املتال

س ّ ال ط    واأل ون  ع     ير التا •   ّ الف    ال ول ة  واإلقل     املمت   ي  جاملؤس 
 
 ب   وامل ظ

    ان البر   

البر    الا مل   ل  ح  عليه   واملا ف اّ امل   ق   ف ق  ّاي    ب ق  اخت  صهي  ن  ق املس ف    •

 
 
  ّ ال ول   واإلقل   ة  وامل ظ

 . م ال ق  ة قالالبر     وس ئةر  إص ار ال  ابع •

 2006ال  ف ا ستث  ئ    ذ أكت  ر : العموميل الفاعترتيب . 2

 5361و ةةم    ق حةةه لةة أل ر عةة    9981جةة ان  15املةةؤرخ يةة   1998  لسةة  1305األ ةةر عةة   : . مرجــع اإلحــداث3

 681  ع واأل ر 2007ج ان  11املؤرخ ي   2007لس    1394 أل ر ع   و  2005ج ان  25املؤرخ ي   2003لس   

 .2016ان ج   3املؤرخ ي   2016لس   

 :مرجع التنظيم اإلداري واملالي.  4

ؤرخ املةة  2003لسةة    1536لةة أل ر عةة    و ةةم    ق حةةه 1998جةة ان  15 املةةؤرخ يةة  1998لسةة    1305األ ةةر عةة   

ملةةؤرخ ا 2016لسةة    681ر ع  واأل  2007ج ان  11املؤرخ ي   2007س   ل 1394و  أل ر ع    2005ج ان  25ي  

 .2016ج ان  3ي  

ــد برنـــامج بـــين الـــوزارة ريتـــا. 5 ت  0112-2007عقةةة  لرنةةة  ج للف ةةةر  :  والفاعـــل العمـــوميخ إمضـــاء   ـــر عقـ   ةةة 

 .2011ج نف    7ريخ  امل   ق  عل ه لت

 

II-  القدرة على األداء: إطار 

اتياية العام )1  :  ةاالستر

ز    نته ي  الس ق ال  لق  ع الذ   نشي ف هح ى   اكب املتغيراّ ال   يشه ف  ا ل   ل   اخول از 

ز  ق   ّعلى املست ى ال طن وا جت  أ  ت ءي  ع عراقته وري   ه و وره ا قت            ن ح    وياز 

س البر   الت  إشا عه على املست ى اإلقل م   ل فسه رؤي  إس را  ج    ق ي نس   وال ول     ن ح   أخرى  أس 
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     ا  ج     نبن  على إستا        ل ج  ّ  نح وا ن  قالبر     اوح ل    ع م وتا ير امل ظ   على   

 را  ج  ّ وخلق الق   .ا      اوح  ث  كرافا  لت  ير ا س 

ون  ع خبراء  لتا   جه ّ رئمس    ت   ل  و  رال   وذلك ل  ح   ست  ا س را  ج  ح ر فذه  و ت

  لتج رب ال  جح .و خت ين و   ستئ  س ل

  ع م لرا ج   نبن  على لر ج  حسب األف ار   فع ي  إ ج ه   ملى فذا األس س  م إعت     قسعو  

البن   التحت   وتازيز     ّ البر     وامل ل   و حسين    خ      ير وتا ير اوم النش ط البر    اوح ل 

   ل ي     يع     ر امل ار  امل     شأنه  أن تس فم  لرا ج ج   شري . والا ل على   ف ذ الب الا     ل مل ار 

 للبر   وخلق  ور  إقت      ج    .

 و ت ثل فذه املح ور ا س را  ج   ي :

اوح ل   و حسين ن ع     :  ج    الارو لية: وذلك بهدفااألول: تدعيم الخدمات الح املحور 

  ئل الا ل    خ  :وساوم   ّ و   ير 

 ه  زي     املرون      ت  للت رر ي  ا جتا ير ال ظ ي املال •

   اوم   ّ    ج حسين   •

   ع م ال ف ءاّ ي  املج   الت   ل ج  والتج ر    •

  (orienté client(ج  ّ اوحرف ء   ت  ش ى وحل   املال   ت   إع    ف  ل  ال ظ ي •

 التحت   األ ثل للبن    ا ستغ   •

     ر و    املرفق الا    .فع الر  •

 

 ر  ا ل  رون   املح رف  ل لبر   الت نس   تج  ريس  ه   ال لكترونية بهدفالثاني: التاارة اإل املحور 

 ال ول   وذلك    خ  :و البر      الس ق ال ط        ير ح  و  و   يع الارو  املت ل  به 

  Hub e-commerce  ا ل  رون    س ح  للتج ر إح ا   •

 اإلل  رون     تالق  ل ج   التج ر وال س ئل املو   ير املا اّ  تا ير   •

 

 يه ر إلى:القطب اللوجيستي البريدي الذي : املحور الثالث

وط    وذلك       قع ك زو  خ   ّ ل جمسي    ريس امله   الل جمسي   البر     والت  •

  املق  مس ال ول  ا  ج    للت رر الل جمس   حسب املا  ير و خ   إرس ء     

  ئل الل جمسي   سج ع  ي  إستغ   ال  اضف ء املزي     ال  •

 ل جمسي      باث وح   أع  •

 

ابع: البنك البريدي   :   أجل إح ا  ل ك لري   به ر: املحور الر
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الب     س اء ك ن ذلك  لش   ّ البر     إلى املؤسس ّ ظ فر  انتق   امل خرطين ل اوح     •

   ال   لعلى اليسه  ّ امل  وح ى ل مل  طق الريف   أ ض  ق   اوح    ل مل  طق اوحضري  

 وغيرف     ا  ت  زاّ واليسه  ّ  و    حه  الب  ك    قر 

 ف   ي   حسين نسب  اإل   ج امل ل   املس  •

 (de-cashing )  ي  اوح     التا  ل نق ا    اوم   ّ امل ل   واملس فرق   •

  للبر       يع     ر امل ار  امل ل   •

  خلق  ور  إقت      ج    .  •

 

اإلف راض   البر   الت نس   ي  األس اق  قع     ر  حسينبه ابع البريدية و املحور الخامس: الط

ي   ج     ر خلق نش ط  ج ر   ت        و املتخ     ي  تس يق   ت ج ّ ال  ابع البر 

 ى:لا ل علليس يق ال ول  له  وذلك    خ   اال  ابع البر     وا

     ت   م لل  ابع البر وضع    ا  ج    ي   ج   اليس يق وال •

و رويج   ت ج ّ ال  ابع  مت   املت ل  ل ج   ص ع وحفظمل حسين  ر و    املراكز ا •

 البر     

   الت نس    للبر  وا جت  ع  الثق ف     ع م املسؤول    •

  . ل   املت ل  ل  ت ج ّ ال  ابع البر     حسين امل ار  امل  •

 

بر   الوم   ّ البر     و  ع م  ور ا إع    خلق    شأنه الذ املحور السادس: التحول الرقمي 

  ف ئ   ال ول  وذلك لة:للتح    الرقم  ل     ك

    ف   يع خ   ّ البر   وتا ير    ير حل    بت ر     شأنه   •

م   ّ البر     ثين الشب ن ي   ج      ير حل    تج    للإل  اء الب ع حض    إح ا  •

  وامل ل   

  الفر    وا نت  بيشغ ل ل  ال ول  ي     ان ا ا ض    جه   •

 .(Start up Post)ق  الب عثين الشب ن ع   باث  ش رياهم اف ر  •

 

 .الت      الرق      لرن  ج ي س ف    ب شر  : البرنامج تحديد املساهمة في أهداف (2

 ئةة  ال رال ةة  يةة   جةة  لبر   ةة   ةة  املةة اط  واملسةة ف   يةة  الته  قريةةب اومةة   ّ ا أهــم األولويــات واألهــداف: (3

 البر  .

 :م  األنشطةأهمؤشرات قيس االداء و  (4
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 المؤشرات 1الهدف االستراتيجي 
تقديرات 
 المؤشرات

 2021لسنة 
 األنشطة التدخالت

تقديرات 
 إعتمادات

نشطة األ
 2021لسنة

ــدف  :  .11.1الهــــــــــــــــــــ
ــى  ــاذ إلـــــ ــوير النفـــــ تطـــــ
ــاملة  ــدمات الشــــــــ الخــــــــ

تصـــــــالية والبريديـــــــة اال
ات وتكنولوجيــات االنترنــ 

 ، ةذات السعة العالي

المؤشــــــــــــر 
2.1.1.1 :

ــبة  نســــــــــــــــ
طيــــــــــــة تغال

 البريدية

مكتب بريد 
 10795لكل 

 ساكن

 

دية )إعادة بناء، البنية التحتية للشبكة البري وتع ير تحسين  -
 ة البناءات، إقتناءالبناءات، تهي   تأ يلء جديد، اتشييد بن 
 . (العقارات

 دمات بالمناطق النائيةتقريب الخ -

 م.د 22,4
 
 

 دم. 1

 
 جهيعاّ   لت نس  ا  جهيعاّ  قراّ البر  لعمل)اتع ير وسائل  -

 و  ظ   ّ البر   ا     (ا      التج ر    جهيعاّ 

 أسطول النقلتجديد وتدعيم  -

 م.د 17,4
 
 م.د 3,5

 
 ت الدفع اإللكترونيتطوير أنّمة وتجهيزا -
 والت ر  ماتية لإلنتاجاألنّمة المعلو  تطوير -
 دراسات   -

 م.د 3,6
 م.د 7

 م.د 1,1

 
 نية المحترفة بالبريد التونسي رو تكريس مهنة التجارة االلكت  -
دمات مزود خوالتموقع ك تكريس المهنة اللوجيستية البريدية -

 وطنية  لوجيستية

 د.م 2,1
 م.د 10,5
 

 

 ريديإحداث بنك ب  -
 
وابع البريدية خلق نشاط تجاري متطور في مجال الط  -

 والتسويق الدولي لها
 
ة ن موتدعيم دور البريد ك يديةر الخدمات الب ادة خلق إع -

  للتحول الرقمي لفائدة الدولة

 م.د 0,9
 
 م.د 2,2

 
 م.د 0,2
 

 

اتيجيالهدف   املؤشر 1 االستر
ر 

 
 قيمة املؤش

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  ةة ير ال فةة ذ إلةةى اومةة   ّ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل   الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ل  ا  

والبر   ةةةةةةةةةةةةةةة  و    ل ج ةةةةةةةةةةةةةةة ّ 

ذاّ السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ا ن رنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ّ

 الا ل   

املؤشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

نسةةةةب   :2.1.1.1

    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التغ

 البر    

مكتب بريد 
لكل 
11200  
 ساكن

مكتب بريد 
لكل 
11250  
 ساكن

مكتب بريد 
لكل 
10977  
 ساكن

مكتب بريد 
لكل 
10834  
 ساكن

مكتب بريد 
لكل 
10795  

 كنسا

مكتب بريد 
لكل 
10889  
 ساكن

 

 املصاحبة: اإلجراءات (5

 م الق  ع و حسين  ر و  ته.   املا ل  ملزي    ظ البر   ي  نسمتهإص ار  جل   −
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أن      شأنه Instance de régulationص ار ال   ص ال ر  ب   املتالق  لإح ا  ف  ل تا  ل إ −

و ح     فه ي اوم    البر      régulation du marché postalر    ب ض لع لي ظ م الس ق ال

 ل .الش  

     ل الا     و  جه ته  املستقب يستج ب ل اقع الف عل  ق ا وإ   ي اله  ل الت ظ م  ل    −

  س   ح ين ال ظ ي األس ص   لألع ان    أجل   ظ ف أ ثل لألع ان و حسين  ر و    املؤس −

  ي  إط ر اوم    الش  ل  واملس ف   ي  اط     ق لل اوم   ّ املس ا  لل       ين البر   الت نس    −

  . حيس ب ال لف    عت    على أن  ذجالته ئ  ال رال   )طبق  لاق  لرا ج( ل
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III.  ية :انامليز 

 املوارد ومصدرها .1
 أ. ( لحس ب )                                                                   

 1202تقديرات   2020 مبرمج اناتيالب

 600 526 800 510 ماموع املوارد 

851 200 505 رد الذاتية املوا   000 

 600 7 600 4 اإلفريقي للتنمية  قرض البنك 

ةبا منحة الصندوق*  000 1 000 1 **عتبار سقف وزارة املالي 

صر ف  •
 
 0 0 منحة الت

 **1000 **1000 منحة التنمية  •
  ّ وا      مل اص ّ و    ل ج  ّ املال  ا*    ص  وق       

 . ال   وق التق  ري   ل فق ّ  ي  ا عتب ر لل بغ  نج ز الفال  خ   الس   املا     اخذا**      ال رف ع فيه  حسب اإل 

 

 جدول التوازنات املالية .2
 بحساب أ.د))                                                                                                                                                    

 2021ات تقدير   2020مبرمج  البيانات

 600 526 800 510 رد اماموع املو 

 606600 780 586 لنفقات ا ماموع

صر ف           •
 
 512800 499180 نفقات الت

 93800 600 87 ت التنمية نفقا          •

 000 80 - 980 75- نتياة لا

 

 انية التصر ف ميز  .3

 أ. (لحس ب  )                                                        

 2021يرات دتق 2020مبرمج  

الذاتية ت ماموع اإليرادا   505 200 518 000 

5 490 موارد اإلستغالل   00  518 000 

   منها:

بريدية . منتوجات   52,900 55 600 

يد سريع ر . ب  42,900 44 200 

بريدية د . طرو   9,200 10 300 

لية )حواالت) . التحويالت املا  76,300 81 300 

البريدية  . الشيكات  61 300 73 900 
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 800 16 600 16 .  دمات الصرف 

 800 27 400 18 . النقديات 

 000 117 000 105 . اإلد  ار 

 600 71 200 61 األصول املاليةعائدات التصرف في .

دة في التعريفاتللزيا. الـتاثير املالي    28 000  

  700 14 إيرادات أ رى 

 800 512 180 499 نفقات التصرف 

 500 121 700 120 نفق ّ اليس ير 

 300 391 480 378 أعب ء األع ان  −

ة اني   200 5 6 020 التصرف  نتياة ميز

انية االستثمار  .4   ميز
 أ. (لحس ب )                                                                                                                                                   

 2021 اتتقدير  2020 مبرمج البيانات

  ف ع ّ  ف ع ّ 

 800 93 600 87 املجموع

   املحاور 

ةتدعيم  -1  200 75 350 77 الخدمات الحالي 

 100 2 675 3 لكترونيةإلالتاارة ا -2

 500 10 400 2 وجستي البريدي لال  القطب -3

 900 500 1 لبريدي البنك ا -4

ابع البريدية  -5  300 2 975 1 الطو

ل  -6  800 2 700 لرقمياالتحو 
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 الوكالة الوطنية للترددات:  6د عد بطاقة

نمية  برنامج
 
ةالت  الرقمي 

I- تعريفال 

 

   :رئيس يالنشاي ال .1

 :الت ل   ط    لل ر  اّ الق  ي ل مله ي   ت لى ال ك ل  ال 

   الرا   ي  ل لتنس ق  ع اله  كل املا   إع ا  املم ي ال طن  لل ر  اّ  ✓

  كل املا    ه الرا   ي  ل لتنس ق  ع ال ّالت رر ي  ال ر  ا ✓

 ال ر  اّ الرا   ي   للتجهيعاّ الرا   ي  والسهر على ح     استا    راقب  الشروط التق     ✓

 خ ص املس    وتسج  ّ كراس ال ر  اّ   استخ اي ال ر  اّ طبق لل راب راق ✓

 ّ  الرا   ي   ول   ي     ان ا   هر على   ب ق ا  ف ق ّ واملا ف اّ ال الس ✓

 مت    اّ الرا   ي  ل ى اله ئ ّ ال ول   امل  تسج ل ال ر  ✓

 .ّ  الرا   ي   راس ّ ذاّ الا ق  ل    املس ف   ي  أنش   البحث والت  ي  وال ✓

 

 : اعل العموميالفترتيب  . 2

تالق  امل 2001ج نف   15ي   ؤرخ  2001لس    1 ن ن ع      الق 47  ع الف ل  :مرجع اإلحداث. 3

 . ّلإص ار  جل  ا      

ق لضبي   2001أفريل 18 ؤرخ ي   2001لس    881: األ ر ع   واملاليمرجع التنظيم اإلداري . 4
 
املتال

  ل  ال ط     لل ر  اّ. ار  وامل ل  وطرق تس ير ال كالت ظ م اإل 

 .2011-2007ف ر  لل 2011ج نف   5: وميفاعل العم ر عقد أهداف بين الوزارة وال تاريخ إمضاء  . 5

 

II- القدرة على األداء:ر إطا 

اتياية العامة (1  : االستر

  ط     ع  ا  ح   و ع امل  وح ال  ر لق  ع ل ائا الرا    ال   تسه ل استا    ال  ف الرا     ل    ت   -

 خ اي ال ر  اّوضع ق اع    ظ     تسيبق زي    است -

     راقب  ال هرو غ  طمسإح ا  املرص  ال طن  لل  -

 اإل ار  الرق    -

   الت    : األو    س ف    ب شر  ي   حق ق أف ار البرن  ج : البرنامجساهمة في أهداف املتحديد  (2

 .الرق    

 واألهداف:  أهم األولويات (3

  ف الرا      سي ا ب الت   ل ج  ّ ت   الرق    عبر إع      زيع واستغ   ال  فير البن   التح -

   ل  ج ااّ الت فق الا ل  والذا

  املراقب  التق    لل  ف الرا     و     ير شب   القمس -
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  فا ل اوح ك   الرش   . -

 

 : مؤشرات قيس االداء وأهم  األنشطة (4

 

 اإلجراءات املصاحبة (5

  الرق  
 
 ل    ال   غ . (    ّ اجل    )اليس    اوج     ملاملجل

 

III. انية :ا  مليز

        املوارد ومصدرها .1

 أ. (  ب لحس)

 2021تقديرات  2020 مبرمج 

 88515,150 6800,1508 وع املوارد الذاتية مام

الث لت  ل    ّ   اوم     28540 29111 

 58344 57200 اوم    املت قل  ل    ّ 

إلذاع  اوم    ا  1060 1060 

خرى أخ   ّ   0,150 0,150 

 

انية  .2  تصر ف:الميز
  ( أ.لحس ب )                                                                                                         

 2021تقديرات  2020مبرمج  البيانات

 88515,150 800,150 86 الذاتية اإليرادات 

 22723,100 308 17 ع نفقات التصر ف مامو 

 17803,100 817 12 *نفق ّ اليس ير

 4620 191 4  أعب ء األع ان 

 ّ  300 300 ضرائب وأ اءا

انية  فائض  65792,05 492,150 69 التصر ف ميز

   ال  ف الرا    . ت  ءاّ لف ئ   وزار  ال ف ع ي  إط ر   فير البن   التحت   عبر إع      زيع واستغ  اقي.   10)*(  نه  

 

 

 

 

 

اتالهدف  البرنامج   الهدف العملياتي 1 يجياالستر

 :1رن  ج بال

 الت      الرق    

   والبر   ةةةةةةةة   ةةةةةةةة ير ال فةةةةةةةة ذ إلةةةةةةةةى اومةةةةةةةة   ّ الشةةةةةةةة  ل  ا   ةةةةةةةة ل 

 ّ السا  الا ل   و    ل ج  ّ ا ن رن ّ ذا

ين ال  ف ال ر      ث

 ه ل ج ع   ف  ظ وحس  



 
 

 93 
93 

االتصال اتتكنولوجي وزارة                                                             

 ستثمارانية اال ز مي .3
 أ. (  ب سلح )                                                                                                          

 تقديرات  2021
 2020ج مبرم

 ) ف ع ّ(
 املشروع 

 املحاور 

اتياية   اإلستر

60  
ح    ته ئ   املح  ّ الث لت  ) ح يل    −

محور تطوير   اوح   (

ة القيس  كشب

اقبة التقنية  و  املر

 ترددات لل

50  

ج     ستغ له   اقت  ء خرائي رق    ع ل   او −

 Simulateur MITHRAل  ظ      ظ     )

REM)  

 ب  التق    لل ر  اّاق جهيعاّ وال  ّ لل ر  −  50

 اقت  ء  ا اّ إع      −  60

 اإلدارة الرقمية 

 ّ س     ال       اقت  ء  ا ا −  30

ّ قا −  50  ت  ء   ظ    وحفظ املال   

75  − Qr code  ثبت اومتم ا ل  رون  

 CHATBOT ركيع   ب ق    −  30

 جموع امل 2405 405
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 CNI   يةللعالم: املركز الوطني  7 بطاقة عدد
 

ةبرنامج  نمية الرقمي 
 
 الت

I- تعريفال 

 :النش ط الرئمس    .1

 والت ب ق ّ  ّ تاه  نظم املال   -

 الت ب ق ّ نظم املال   ّ و  استغ   اري ر است  أ ين  -

   و   يرف    ئ   للح ج  ّ الشب   اإل اري استغ   أ ين  -

ج ز نظم املال   ّ والت ب ق ّ إن ض   لله  كل الا      ي  ا ور ص حب  نشأ  ف    الق  ي ل  -

  واستغ له و ركيعف  

    ل   ّ لف ئ   اله  كل الا    ا وى و ه  ّ   ق ق نظم  ّ جالق  ي ل راس ّ   جيه   و راس  -

م املال   ّ  س   والتق    ال ف ل  لض  ن   ئ   نظ امل  هج واملق  مس اله  واق راح ح     -

  ّ الا      ف    ل نه  قوالت ب 

  ير الشراك   ع الق  ع اوم ص  ع   لفرص     ر امل ت ج ّ واومبراّ ال ط    ي  املج       -

    ّ والت ب ق ّ الا       ن   لف ئ    ستا ل  نظم املالي  ظ م  لق  ّ وحلق ّ      -

   اله  كل الا        فير خ    املب  ّ  اإلل  رون   لف ئ املس ف   ي    -

 إل اري  عب  با  لف ئ   الا  ي ا املس ف   ي    فير اوم   ّ -

 ن ال ول  ي  املج  .  و املش رك  ي  ال  واّ والتظ فراّ ال ول   و عم التا -

 

 أ".        يس   صبغ  إ اري   ر ب  ل ل  ف " ؤسس  ع    :يب الفاعل العموميتتر  .2

  115ع     ن وامل قا ل لق ن 1975يس بر   30املؤرخ ي   1975 لس   83الق ن ن ع   : مرجع اإلحداث .3

    .1994أكت  ر  31املؤرخ ي   1994لس   

 .2007ج ان  4ؤرخ ي  امل 2007لس    1359 ر ع   األ : واملاليمرجع التنظيم اإلداري  .4

 2011ف فر   26: والفاعل العمومي ضاء   ر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارةتاريخ إم .5

 

II-  اء:دإطار القدرة على األ 

 

اتياية العامة (1 املركز ال طن  لسع     ف  اله  ل الفن  الا ل  ت  الذ    فر خ   ّ إل  رون    :اإلستر

  ع ل      التأ ين وال ج ع   ع ض  ن  و ت اصل  ف    ل نه  ذاّ  رج  م  ال       ع        رال  ونظ 

 ي  خ    اوح     اإلل  رون  . غ له است

    خ  : الت      الرق     الا ل   ت   برن  جالب  ي    س ف    ب شر  :اف البرنامجدحديد املساهمة في أهت (2

 اإل ار   لت  ير نج ع  ع ل ف    ل نه    ّ ع        رال   و ت اصلإرس ء نظم  ال   :1.1.3الهدف  -

  واملس ع   على أخذ القرار

 ط  والف عل الا     ا  ن جا  لف ئ   امل    فير  ا   ّ إ اري         :2.1.3ف الهد -
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 : ض  ن إ  اء واستغ   امل ظ   ّ ال ط   . 4.1.3 الهدف -

 : أهم األولويات واألهداف )3

س ء          ل ج   وط     ملال   ّ الا         خ   إر اأ ال رالي الب ن  لين نظم   ريس  ب   -

  كل الا     .  ن التب    ال      لل ا   ّ لين اله   ح    به ر ض 

 رون  لل  اط  واملؤسس  وإرس ء إط ر   ظ م  و ر  ب    ئم طبق   ل   ظ    وط    للتاريف اإل ءإرس   -

 ال ول  . لل ا  ير 

ه  لف ئ   امل اط ىتا  م اوم   ّ اإل اري  عل -    واملؤسس .اومي امل ج 

 ف   ظاكبته  للت  راّ ال  ال ط    ال برى ل إل ار  به ر ض  ن      أف ل امل ظ   ّ املال        -

 والت   ل ج  .
 

 : قيس األداء وأهم األنشطةت مؤشرا )4

 أهم  األنشطة  مؤشرات قيس االداء 

من منظومة الخدمات املحدثة ضعدد 

ابط البيني   التر

   ن  لين نظم املال   ّ ال ط   ضع   ظ    وط    لل رالي الب و  -

 ل   ظ     و أف     وط    للتاريف امل ح  لل  اط  ركيع   ظ -

  ن    اوح ل  امل

  ار ر ال ح   لل ؤسس   للإرس ء   ظ    وط     -

  ركيع ا  -

 وح سب  السح ل   ال ط      -

   SI de l’Etatر ر ي    ار  ال ول  إرس ء   ظ        ج  للت   -

س ي    ف ذ املم ي ال طن  اإلس را  ج  "  ن س ن   سل   اإلشرار  -

 ".2020الرق    

في إطار  دمات  عدد العقود املمضاة 

 ة السحابية بالحوس

 

اتيجيال 1 البرنامج  املؤشرات  2 هدف اإلستر
 قيمة املؤشرات

2017 2018 2019 2020 2021 

 الّتنمية
 الرقمّية

ة إلكترونيبببببة ر إرسببببباء إداتعزيبببببز 
 ينخدمببببببببببببة المسببببببببببببتخدم فببببببببببببي

 تكبببببرس )المبببببواطن والمؤسسبببببة(
 الرشيدة ةالحوكم مبادئ

ع   اوم   ّ  

املح ث  ض    

     ال رالي الب ن    ظ
2 4 6 20 20 

 ض    املع   الاق   
ي  إط ر خ   ّ  

 اوح سب  السح ل   
- - - 5 5 
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III- :انية  امليز

 مصدرها املوارد و  .1

 ( أ.  لحس ب )                                                                                                                             

 2021تقديرات   2020 جممبر  

 16880 16180 املوارد  وعمام

 15880 15180 املوارد الذاتية 

 15850 15150 ركز امل ار  املتأ       أنش   امل -

 30 30 ا ستغ   األخرى   إ را اّ -

ة الصندوق* منحة  1000 1000 **باعتبار سقف وزارة املالي 

 0 0   ح  الت  ر ر  •

 1000 1000 ت       ح  ال •
 .  ج  ّ املال   ّ وا      ل  وق       امل اص ّ و   ص* 

 ق. بغ  التق  ري   ل فق ّ ال   و  ا     اخذا ي  ا عتب ر للال رف ع فيه  حسب اإلنج ز الفال  خ   الس   امل     **

 

انية التصر ف .2  ميز
 ( أ. لحس ب )                                                                                                                           

 2021تقديرات  2020مبرمج  البيانات

 15880 15180 الذاتية  االيـــــــرادات

 13100 12500   اإل  اء وا ستغ    أنش −

 500 450 أنش   الت  ي   −

 1150 1150 ب ق ّ املش رك  واملس ن  أنش   الت  −

 1100 850 نش   املش ريع أ −

 - 200 أنش   خ   ّ األن رن ّ −

 - - ال طن   ا حت  ط  أنش   املركز   −

 30 30 إ را اّ ا ستغ   األخرى  −

 13386 13681 ـــات التصـــــرف نفقــ

 2872 3217 أعب ء اليس ير  −

 10130 10080    ريف   ل     −

 10 10 ر ب ّ واألج ر    ريف امل −

 374 374 ل م أل اءاّ  واملا ا −

ةيفائض م اني  4492 1499 التصـــــرف  ز  
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انية  .3  االستثمارميز
 ( أ. لحس ب )                                                                                                                        

   2021تقديرات  2020مبرمج  بيانات املشاريع 

 دفع  تعهد دفع  تعهد

51 3320 2244 7714  ت التنميةاماموع نفق 20 

 520 520 970 1040 مشاريع املركز 

 190 190 640 690  ا اّ و جهيعاّ و ر ج  ّ إع     −

 330 330 330 400 ّ و جهيعاّ  ش رك     اته ئ  املب ن  و ا   −

 ***0001 2800 1274 6674 *  املشاريع الوطنية

   امل       2سي )الق أف ل  ركز اإل  اء  −

   ل ج    امل فتح (  الت
6400 1000 2800 1000 

 0  0 **274 274   املركز ال طن  ا حت  ط   −

  ّ وا     .  اص ّ و    ل ج  ّ املال  ص  وق       امل*   ل     

 ح  ي  الس  اّ الس لق .**اعت   اّ  فت  

  الس   املا      خ فيه  حسب اإلنج ز الفال   ي    ال رف ع ل    و وذلك ي  ح و  سقف وزار  امل 2021لس      ح  الت     ***

 اخذا ي  ا عتب ر لل بغ  التق  ري   ل فق ّ ال   وق.
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 ANCEقة اإللكترونية دالوكالة الوطنية للمصا: 8 بطاقة عدد
 

ة برنامج  نمية الرقمي 
 
 الت

I- تعريفال 

 

الثق  ى  ست  ي    نس  و  ثل أعلى  رسل   امل   ق  اوجذ ك ل  ال ط     لل    ق  اإلل  رون   ه إن  ال  

 ي   ج   امل   ق  اإلل  رون   وس    املا   ّ واملب  ّ  اإلل  رون  .

إ ج      خ ثق    ّ ال    ق  ه  علىق  اإلل  رون      خ   اوم    ل ال ك ل  ال ط     لل   وتا

 .للتب    عبر األن رن ّ  وس  

التج ر    ون   وه  تغ    ج ّ  ع     ثل ر إلل   ن س    املب  ّ  اضق  اإلل  رون   إلى وته ر امل   

      اإلل  رون   واإل ار  ا    ل   واوم   ّ ا
 

 .لب      ال 

 نشاي الرئيس ي: لا. 1

ون   واإل ار  اإلل  ر  التج ر  اإلل  رون   ا   ّ واملب  ّ  اإلل  رون   ي        ض  ن س    امل −

 .صح    ع  با الوالتال      و   وامل ل      واوم   ّ الب  

 .   إع رار  تب  ل   ع سل  ّ امل   ق  اإلل  رون   األج ب وضع ا ف ق   ّ −

 .) لغ ؤف   نشرف  واملح فظ  عليه   ق  اإلل  رون   )  فيرف   إ الت رر ي  شه  اّ امل −

   رون  اخ ص نش ط مل زأ  خ   ّ امل   ق  اإلل   ا  ر  −

     لس ض ءّ الف    وحل وضع امل اصف −

 .) 2008ج يل   21ال   ر ي   2008لس     2639   ق  على   ظ   ّ اليشفير )األ ر ع   ملا −

  لشب    م وخ     م عبر األن رن ّ ي  ن  ق امل   ق  اإلل  رون   اق راح حل   لتأ ين الس   −

 . ران ّنواأل 

 .     ال رق م وف  ل املفت ح الا ا ل  رون  و ق   ّ  أ ين الت  ي  ي   ج   اإل ض ء −

 

 2013  رس  19ذ   ريخ اإلح ا  ثم  ص ف "أ"    2000ص ف "ج"   ذ س   : ترتيب الفاعل العمومي. 2

 . 2000أّو  9املؤرخ ي    0020لس    83الق ن ن ع   : حداثمرجع اإل . 3

 .2000أكت  ر  01املؤرخ ي   2000   لس 2331األ ر ع    :يم اإلداري واملاليمرجع التنظ. 4

(  2011-2007عق  أف ار ) :ء   ر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والفاعل العموميضاتاريخ إم. 5

 . 2010 يس بر  20ت امل   ق  عل ه لت ريخ     

  



 
 

 99 
99 

االتصال اتتكنولوجي وزارة                                                             

II- درة على األداء:إطار الق 

 

 ا س را  ج   الا   : (1

 .الت      الرق     جلرن  ف    ب شر  ي   س : تحديد املساهمة في أهداف البرنامج (2

 : ولويات واألهدافاأل أهم   (3

ا ل  رون ةةةةةةة  واإل ضةةةةةةة ء   عةةةةةةةم الثقةةةةةةة  الرق  ةةةةةةة  و ةةةةةةة فير   ةةةةةةة خ   ئةةةةةةةم لألع ةةةةةةة    ةةةةةةة  خةةةةةةة   امل ةةةةةةة  ق  −

   رون  لا 

ملثلةةى  نهةة  لف ئةة   كةةل  ةة  املةة اط    ل ج   املال  ةة ّ وا   ةة   وا سةةتف    ااستا    آ   و رن لت  −

 والق  ع الا ي سس  واملؤ 

و ةةةةةةأ ين الثقةةةةةة  الرق  ةةةةةة  وسةةةةةة    اومةةةةةة   ّ والةةةةةة ظم املال     ةةةةةة   ن    ةةةةةة  الفضةةةةةة ء السةةةةةة برن  الةةةةةة طح −

  رون  . ول   ي   ج   امل   ق  اإلل لشه    امل  لق  لل ا  ير اال ط    ق   اوح    على 

 

  مؤشرات قيس األداء: (4

 أهم  األنشطة االداء  مؤشرات قيس

ل ث ئق ا: ع   1املؤشر 

تا ل  للمتم ساإل اري  امل

 ئ ر ا ل  رون  امل

: ع   شه  اّ 2املؤشر 

 امل   ق 

ز  خ ص  ل ألجه إع ا    ظ    إثب ّ وإ ض ء ال  رون  -

 املح  ل  

    ير ال ول  حسب املا ي  خ   ّ امل   ق   ر الت ق ق ال و  -

ار ج  ع أن اع الشه  اّ على إرس ء   ظ    إل ار  وإلص  -

 اومي 

ت    اله ي  ان ورق    اإلجراءاّ  أ ي -  الرق       إل اري  والتثب 

  الت   ل ج  التق ي   ح  ث البن   التحت   التق    مل اكب -

    . جهيعاّ إع   -

 

  البرنامج

1 
اتيجيإل الهدف ا  2021 2020 2019 2018 2017 2016 املؤشرات  2 ستر

الّتنمية 
 ةالرقميّ 

إرساء إدارة إلكترونية تعزيز 
 ة المسببببببببتخدمينخدمبببببببب  فببببببببي

 ن والمؤسسبببببببببببببببة(ط)المبببببببببببببببوا
 كمببببببببةحو ال مبببببببببادئ تكببببببببرس
 الرشيدة

 ال ث ئقع   

اإل اري  املستا ل  

للمتم ا ل  رون  

 املرئ 

0 6 13 19 30 

 

 شه  اّع   

 امل   ق 
16688 17947 21738 29557 39750 

 

 

 اإلجراءات املصاحبة: (5

 ج  ع ال   ص الت ظ     لل ك ل  ى   ت امل   ق  عل −
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صةةة   اومةةة ص لةةة ألع ان وذلةةةك  باةةة  ملراجاةةة  س    تالةةةق لي قةةة ا ال ظةة ي األ   عةةةر   شةةةروع أ ةةةر ح ةةة  سةةمتم   −

 طريق  إس      ح  اإلنت ج.

 

III. : انية  امليز

 وارد ومصدرها امل .1
 أ. ( لحس ب )                                                                                                

 
  

 2021تقديرات   2020 مبرمج

 7010 7350 ماموع املوارد 

 4510 5850 املوارد الذاتية 

ة منحة الصندوق*  2500 1500 **باعتبار سقف وزارة املالي 

صر ف  •
 
 1000 0 منحة الت

 1500 1500 منحة التنمية  •
   ّ وا        وق       امل اص ّ و    ل ج  ّ املال  * ص

 ال   وق. عتب ر لل بغ  التق  ري   ل فق ّ   الس   املا     اخذا ي  ا  اإلنج ز الفال  خ  *      ال رف ع فيه  حسب*
 

انية التصرف .2  ميز
  ( أ. لحس ب )                                                                                                                                                  

 2021يرات دتق 2020مبرمج 

 4510* 5850 الذاتية  اتااليـــــــراد 

 1550 1400 شه  اّ امل   ق 

 0 700 امل   ق  على وس ئل اليشفير 

0130 التثبت    امل  لق    0 

 ّ  2900 2400 ا  ف ق  

 60 50 الت ظ ف اخ ل   

 6617 5680 تصـــــرف ماموع نفقـــــات ال

5528 نفقات التسيير   3637 

 2950 2800 ان و أعباء األع

ائب وأداء  30 25 ات ضر

انية التصر ف فائض/ عجز  +170 ميز  2107-  
نشةةةة ط   وذلةةةةك  باةةةة  وحةةةةذر  2021و 2020ح ظةةةة  لةةةةين سةةةة      ةةةة  ق  ا ل  رون ةةةة   راجاةةةة   للذا  ةةةة   لل ك لةةةة  ال ط  ةةةة   ل ةةةة  املت قةةةةع أن تشةةةةه  اإل ةةةةرا اّ ال* 

ت  ةةة  امل  لقةةة  امل ةةة  ق  علةةةى وسةةة ئل اليشةةةفير وال  باةةة  ذلةةةك و  ركةةةز ال راسةةة ّ والبحةةة   ل   ةةة ّ للشةةةب ك امل حةةة  مل  ال ك لةةة  وإسةةة اء فةةةذه اوم  ةةة    ةةة تثبةةة 

 رف ةةةة  ل   ةةةة ّ  ّ امل ةةةة  ق  والت ريةةةة  واليسةةةة يق لألجهةةةةز  الاملتالةةةةق لةةةةإجراءا 2020جةةةة نف   23املةةةةؤرخ يةةةة   2020لسةةةة    48  ل ةةةة ور األ ةةةةر اوح ةةةة    عةةةة 

   .واألجهز  الرا   ي 
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انية ا .3  ستثمارال ميز
 ( أ. حس ب ل )                                                                                                                                                                                              

 2021 دير ات تق 2020 مبرمج بيان املشاريع 

فع د تعهد   دفع  تعهد 

 1500** 400 10 1850 6620   تنميةال ماموع نفقات 

الت ق ق ال ور  ي  خ   ّ امل   ق  حسب  

 ل ول   املا  ير ا
600 600 600 

 

  4000 500 4000 ورق    اإلجراءاّ اإل اري   ن أ ي

ق    مل اكب    ح  ث البن   التحت   الت

 ال   ّ وا      التق ي الت   ل ج  ي  امل
1570 600 3000 

 

  100 - - وس ئل ال قل 

  1200 50 150   ح     جهيعاّ 

  1500 100 300 و أثمث  ته ئ  
ملا     اخذا  ع فيه  حسب اإلنج ز الفال  خ   الس   اي    ال رفف وزار  امل ل    و ق وذلك ي  ح و  س 2021لس    **  ح  الت    

 . ق ل فق ّ ال   و  ري   ي  ا عتب ر لل بغ  التق 
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 لقطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية"ا : مؤسسة 9عدد  بطاقة 

ة برنامج نمية الرقمي 
 
 الت

I- تعريفال 

 

  ن  له الق ب الت   ل ج  أو جزء    الفض ءاّ امل استغ   أو إق    واستغ   :يس النشاي الرئي. 1

  وتاه  الفض ءاّ غ  التنس ق لخ  ص است املج      اصف ّ الا مل   ي    ن  حت   رفه  وذلك وفق  لل

  ير  احتض ن لتاالبحث والت  ي  واإلنت ج و والتجهيعاّ املش رك  وص  نته    عم التا ون والت   ل لين وح اّ 

على الق  ي   ل الق ب الت   ل ج  و أطيرفم و س ع تهمع الت   ل ج   أو اوم       املج      اخأصح ب املش ري

واوم رج  و عم الشراك  ي   ج   اخت  ص ّ الق ب الت   ل ج      استق  ب ا سيث  ر ال طنملأنش ته

ق لتحفيع ا سيث  ر  ّ ذاّ صبغ  اسيشراف    تالاسر نت  ب ي  فض ءا ه  إنج ز  وتشج ع املؤسس ّ على ا  

 ّ الق ب الت   ل ج   ذاّ الا ق  ل خت  صتازيز ال قظ  الت   ل ج   ي  املج ّ   ي  ا قت    الرقم  

 عم   ل ج   ركيع البمئ  الت   ل ج   اوح ض   للتج    وا لت  ر ي   ج   اخت  ص ّ الق ب الت  و    ع م

  أف ل  تخ   ق ب الت   ل ج  عبر   ف ذ لرا ج    ي  و رقم  لل ؤسس ّ امل ت ب  ل لال و  اكب  التح   

ث والتج    الت   ل ج  وط     بحؤسس ّ اوج  ا   و راكز الملاألق  ب امل  ثل  وا عم التا ون والتب     ع و 

 .و ول  

 : الفاعل العموميترتيب  . 2

لق لإح ا   ؤسس   تا 2019  رس  29 ؤرخ ي   0192لس    352 ر ح     ع   األ  :مرجع اإلحداث. 3

 وطرق تس يرف .    ه  اإل ار  وامل للألق  ب الت   ل ج   الذك  " و ضبي   ظ الق ب الت   ل ج  "  نس 

 

 . 2019  رس  29 ؤرخ ي   2019لس    352: األ ر ح     ع   نظيم اإلداري واملاليلتمرجع ا. 4

 : فاعل العمومين الوزارة وال يأهداف بريخ إمضاء   ر عقد تا. 5

 

II- :إطار القدرة على األداء 

 

ا  (1  : تياية العامةاالستر

 الت      الرق    .  جلرن ب شر  ي   حق ق أف ار   س ف   : ف البرنامجتحديد املساهمة في أهدا (2

 أهم األولويات واألهداف:  (3

اتيجيالهدف  • نميةل االستر
 
ة برنامج الت       سة في تحقيقه: سالذي تتد ل املؤ  الرقمي 

ف ءاّ ذاّ خبر   ق    ع ل  ( و س ف ته الرقم  عبر الرفع    ق ر ه اليشغ ل   )ك ا قت   

 ب   يع إقل م  ي  املج   ق   ي ل إلض ف  إلى جال   نس مي  ال   ج ال طن  او
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 : مؤشرات قيس االداء وأهم  األنشطة (4
 األنشطة أهم   ء مؤشرات قيس االدا

ب  ّ ال  شئ  املت ركز  ل ألق  سع   املؤس
 ق ب الغزال     قبل   الت   ل ج   ال     ت  رافقته  

 ذ لرا ج فاملت س      خ      رافق  املؤسس ّ ال  شئ  و 
لى    ير أنش ته  واكيس ح أس اق ع خ  ص   ملس ع ته 

 ج    .
 

اتيجي  1 البرنامج     املؤشر 3 الهدف االستر
ر

 
 قيمة املؤش

2020 2021 

الت       

 الرق     
 من الرفع عبر) الرقمي القتصادا تنمية
 الناتج في ومساهمته غيليةالتش قدرته
 يزمت  قطب تونس جعلمع  (الخام الوطني
 المجال في إقليمي

ؤسس ّ ال  شئ   ملع   ا

املت ركز  ل ألق  ب الت   ل ج   
ال     ت  رافقته      

 ق ب ال قبل

 30 40 

  

III. : انية  امليز

        ارد ومصدرهاو امل .1

  ( أ.لحس ب )

 2021تقديرات   2020 مبرمج 

 06531 12480 وارد ماموع امل 

 8685 9100 ؤسسة املوارد الذاتية للم

 6600 6900 يغ وح اّ اإلنت ج    تس 

 250 200  ركز اوح      

 400 400 اس رج ع    ريف ال هر  ء و امل ء 

 560 700  ل  و امللتق  ّ  الت  ي  الرس 

 875 900 ا را اّ اوم   ّ اإلض ف   

ةباعتبار سقف وزارة ا  الصندوق*منحة   **4380 **3380 ملالي 

 2251 2380   ح  الت  ر ر  •

 2129 1000         ح  الت •
 .   امل اص ّ و    ل ج  ّ املال   ّ وا       * ص  وق   

  ري   ل فق ّ ال   وق. خذا ي  ا عتب ر لل بغ  التق افال  خ   الس   املا     فيه  حسب اإلنج ز ال**      ال رف ع  
 

انية  .2  التصر ف:ميز
 أ. ( لحس ب )                                                                                                          

 2021تقديرات  2020مبرمج  البيانات

 8685 9100 للمؤسسة  لذاتيةااإليرادات 

93610 10449 ماموع نفقات التصر ف   

 6233 6204 أعباء األعوان 

 4703 4245 سيير  األ رى الت نفقات 

انية ا   2251 1349 لتصر ف عجز ميز
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انية اال  .3  ستثمارميز
  ( .ألحس ب )                                                                                                         

 املشـــــــــــاريع 
 2021مبرمج  2020 متوقع 

 دفوعات تعهدات  دفوعات تعهدات 

 290 2 250 7 968 284 7 املجموع 

 1400 3300 100 1420 ته ئ  ع     

 0 0 50 2050 فض ء الار 

 installation de ركيع ال  ق  املتج    ل لق ب الت   ل ج   

photovoltaïque 
100 100 500 500 

)اإل ار ( و اوم رج   األفق    signalétiqueالتأشير ال اخل    زيتاز 

 ا      ق ب الغزال  لت   ل ج  ّ ل لا    او 
3 3 - - 

 - - 0 230 ال  ق ي     أشغ   ا قت  

 0 0 50 1840 و   ع م  ا اّ الت   ف     ج 

 340 3400 100 100 اح ا  فض ء ري ض   و  رف ه  

 - - 0 476   يرا   ركيع   ظ     راقب  ل ل

 - - 100 100 الغزال  ا لت  ر ته ئ   ركز 

 - - 50 50 ظ        ج  للت رراقت  ء   

 - - 80 80  ا اّ إع     اقت  ء 

 50 50 65 65    اقت  ء لر ج  ّ إع  

 - - 50 200   ع م و أثمث  ركز اوح    ل ا اّ  ق    ح  ث  

 - - 0 200    ّ لق ب الغزال مركيع  ا اّ ص     ملركز او و  اقت  ء

 - - 120 120 اقت  ء و  ركيع  خ لر للت  ي  

 - - 100 250 ع ان ( لف ئ   األ mini busاقت  ء ح فل  )
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ة والمساندة قيادال: تاسعلبرنامج الا  

 

المدير العام للمنشآت والمؤسسات  وقرّ مين ز السيد محمد األ: لبرنامجرئيس ا •

 2020 انجو  17  ابتداء منالعمومية 

 

  13في  تصال والتحول الرقمي المؤرخالا قرار وزير تكنولوجيات  :يةسمع التمرج •

 2020  جويلية

•  
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 امج واستراتيجيته:رنتقديم الب -1

 خارطة البرنامج : 1-1

 :مج فرعي وحيدبرنا علىبرنامج القيادة والمساندة  شتملي 

ــادة وال ــاندةمالقي جمليية األنشييطة التابعيية  بييدوره ميينلفرعييي هييذا البرنييامج ا ويتكييون :س

يط والدراسييات والتخطيي والتقييييم واإلشييراف  ديوان والمتعلقيية بعمليييات المتابعييةأساسييا لليي 

ظييائا الييدعم األفقييية التييي تقييوم بفسييداء مختلييا الخييدمات لبقييية البييرامج بو  كمييا يضييطلع

 .وتنفيذ ميزانياتها مساندتها في تحقيق أهدافهاالعملياتية و 

 رعي إلى ثالث وحدات عملياتية:ا البرنامج الفويتفرع هذ

 ساندة: القيادة والم1لوحدة العملياتية ا ➢

 التكنولوجية بتونسات المعهد العالي للدراس: 2اتية الوحدة العملي  ➢

 المدرسة العليا للمواصالت بتونس :3الوحدة العملياتية  ➢

 

 

والمساندةالقيادة

القيادة والمساندة

المدرسة العليا : 3وع
للمواصالت بتونس

المعهد العالي ا:2وع
للدراسات التكنولوجية 

بتونس
القيادة والمساندة:1وع

 برنامج

وحدات  

ية عمليات  

 برنامج فرعي 
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 : البرنامج استراتيجية  2-1
البرامج  برنامج القيادة والمساندة في فاعليته من خ ل دعمه لبقية استراتيجيةتتمثل 

على  مع ضمان مبدأ الحفاظ مسداة لحترام اآلجال وجودة الخدمات اإالعملياتية من حيث 
دون التمييز  بالمهمةالعاملين عوان األبين كافة ديمومة الميزانية والمساواة وتكافؤ الفرص 

اع على غرار الحق في االنتفيتم تقديمها الخدمات التي كافة بين الجنسين، وذلك فيما يتعلق ب
 بدورات التكوين في المواضيع ذات األولوية.

العملياتية باعتبار  رافد الرئيسي لبقية البرامجنامج القيادة والمساندة الر ب  ذا ويعتبر 
 أنه:طبيعته األفقية حيث 

 ،يساند البرامج العملياتية في تجسيم أ دافها ✓
 ،بالدعم والمساندةع قة ذات يسدي لفائدتها خدمات  ✓
 وتنفيذ ا.بما يمكن من إعداد الميزانية واللوجستي م التقني يوفر لها الدع ✓

  على:برنامج القيادة والمساندة  استراتيجية، تقوم وفي إطار التوجهات الوطنية
وتعزيببز دور القيببادة تحببف إشببرا  رئببيس المهمببة مهمببة تكنولوجيببات االت ببال  حوكمببة ✓

طببببار اسببببتراتيجية إوضببببمان تناغمهببببا فببببي  ينمج برنبببباالمببببن حيببببث متابعببببة وتقيببببيم أداء 
 ،المهمة

 ع،االتشريعية في القطتطوير المنّومة  ✓
ومتابعببببة والمجببببالس الوزاريببببة علببببى ل قت بببباد الرقمببببي تفعيببببل مخرجببببات المجلببببس األ ✓

 اإلشببكالياتوالتنسببيق فببي الغببرض مببع كافببة المتببدخلين لرفببع عنهببا  المنبثقببة توصياتال
 ،بالنسق المطلوبالبرامج والمشاريع  التي تحول دون إنجاز

 الت والعمببل خبب إلرصببد ا الرشببيدة مببن خبب ل والحوكمببة الداخليببة تركيز آليات الرقابببة  ✓
وتكريسببا ألفضببل الممارسببات  تجاوز ا في إطار حسن الت ر  اإلداري والمبباليعلى 
 ،المعتمدة

ةالعمل على تفعيل آليات الحكومة المفتوحة ومزيد التواصل والتعريف بأنشببطة  ✓  المهمببّ
   ،مهمةلموقع الرسمي للالتحيين الدوري لو ال الحديثة عبر كافة وسائل االت 

 ،مهمةاخل ال" دFull Digitalرقمي اعتماد " الكل نحو  هاالتجا ✓

 :  علىاألولويات، أ م  كما ترتكز
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 الرقابة الداخلية بالمهمة،تركيز نّام  
المببؤر   777دد مببر عبب األ ألحكببامرقمنة الخدمات اإلداريببة داخببل المهمببة تطبيقببا  
 مالمتعلببق بضبببط شببروط وصببيا وتجببراءات تطبيببق أحكببام مرسببو  2020بر أكتببو  05في 

المتعلببق بالتبببادل  2020جببوان  10المببؤر  فببي  2020 لسببنة 31رئببيس الحكومببة عببدد 
 ،ن الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكلني للمعطيات بي اإللكترو 
وتطبببوير دارة الرئيسبببي لتأ يبببل اإل  بببرالعن  اباعتبار ببب  ةالبشبببري  موارداالرتقببباء ببببال 

 وذلببك معهببا ة بببين اإلدارة والمتعبباملينيبب جببودة خببدماتها والنهببوض بالع قببة النوعيببة والكم
وتعزيبببز بالتبببدقيق فبببي تحديبببد الحاجيبببات والجبببدود الوظيفيبببة ل نتبببداب، وحسبببن توظيبببف 

 ،القدرات والمهارات المهنية
 تكببافؤ الفببرص بببينبين مختلف الف ات مع الحببرص علببى دعببم ضمان المساواة   

داريببة المسببداة علببى وتقلببيص الفببواري علببى مسببتود جميببع الخببدمات اإل النسبباء والرجببال
 ،  في الخطط الوظيفية، المناظرات... تكوين، التسمياتغرار ال
 وضع برنامج لتطوير الخدمات االجتماعية المسداة لفائدة االعوان، 
تبببوفير ترشبببيد اسبببته ق الطاقبببة وصبببيانة السبببيارات اإلداريبببة وتهي بببة البنببباءات و  

ي المببوارد بحسببن الت ببر  فبب  حالعمببل، ممببا يسببم لمتطلباتالمعدات والتجهيزات ال زمة 
 لمادية وتحسين ظرو  العمل،ا

نسببق اسبببته ق  الّرفببع مببنفببي االعتمببادات وذلببك مببن خبب ل  تحسببين الت ببر  
 ،االعتمادات خاصة المتعلقة باالستثمار

 ،بالمهمةتركيز نّام معلوماتي  
 

 ألداء وأنشطة البرنامج:أهداف ومؤشرات قيس ا -2
ندة تّم والمسا طار مشترق لبرنامج القيادةإتطبيقا للتوجهات المقترحة حول وضع 

تؤمن وظائف الدعم التسعة تجميع جملة األنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير المهمة والتي 
 المشتركة إلى ث ثة أنشطة رئيسية والمتمثلة أساسا في:

 ،األنشطة المتعلقة بالقيادة -
 ،ألنشطة المتعلقة بالت ر  في الميزانيةا -
 .لموارد البشريةااألنشطة المتعلقة ب  -
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تّم ضبط  الموحد لتنزيل أداء برنامج القيادة والمساندة، باإلطارست ناسا ، واعليهو 
األ دا  االستراتيجية التي تترجم األنشطة الرئيسية المذكورة وتمكن من تحقيقها 

 :على المدد المتوسط والبعيد، و ي
 ،تطوير حوكمة المهمة -
 حاجيببباتالمهبببارات وال الم ئمبببة ببببين الت بببر  فبببي المبببوارد البشبببرية مبببعتحسبببين  -

 ،وتكافؤ الفرص وضمان المساواة 
المحافّببة علببى ديمومببة الميزانيببة مببع تحسببين الت ببر  فببي االعتمببادات وتطببوير  -

 فاعلية برنامج القيادة والمساندة.
 

  نامج:تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البر  2-1
 البرنامج
 الفرعي

 المؤشرات األهداف

البرنامج 
 الفرعي
1: 

القيادة 
 والمساندة
 

ــوير  :1. 1.9دف الـهــــــــ  تطـــــــ
 .حوكمة المهمة

المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجان   :1.1.1.9المؤشر 
االستراتيجية للرقابة الداخلية،  القيادة لجنةذات األولية التالية: القيادة 

  مشاريع  لداخلية للميزانية ولجنة متابعةاتية للرقابة االلجنة العملي
 .وطني االستراتيجيط الطالمخ

التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي  :2.1.1.9المؤشر 
 .للمهمة

تحســـــــــين : 2.1.9الهـــــــــدف 
التصــرف فــي المــوارد البشــرية 

ارات المهـــ   المالئمـــة بـــينمـــع 
ــات و وا ــما  لحاجيــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 .وتكافؤ الفرص المساواة

ألجور  االمبرمجة وكتلة الفاري بين كتلة األجور  :1.2.1.9مؤشر لا
 . المنجزة

 نسبة األعوان المنتفعة بالتكوين)رجال / نساء( :2.2.1.9مؤشر لا
 .في المحاور ذات األولوية

المحافظــــــة : 3.1.9الهــــــدف 
ديمومــــة الميزانيــــة مــــع علــــى 

فــــــــــي  تحســــــــــين التصــــــــــرف
وتطــــوير فاعليــــة  االعتمــــادات

 .القيادة والمساندةبرنامج 

 عتمادات واال المبرمجة الفاري بين االعتمادات  :1.3.1.9المؤشر 
 . جزةنالم

نسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقارنة   :2.3.1.9المؤشر 
 .بميزانية المهمة

 .الواحد  كلفة التسيير للعون :  3.3.1.9المؤشر  
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 تطوير حوكمة المهمة :1.1.9الهدف  
  هد :تقديم ال •

مة صلب األنشطة التي كتعمل مهمة تكنولوجيات االت ال على تطوير منّومة الحو 
آلية  اعتمادعلى مستود أنشطة القيادة والمتعلقة بمتابعة القرارات وقد تم بها ،  تضطلع

على مستود الديوان أو على مستود  اتخاذ االمتابعة الدورية واألسبوعية للقرارات التي يتم 
القيادة ذات  وعلى مستود لجانالرقمي والمجالس الوزارية  ل قت اد راتيجياالست المجلس 

مع إعطاء  وذلك ق د تقييم مدد تقدم تنفيذ اتم احداثها صلب المهمة،  ولوية التياأل
األولوية الق ود لمتابعة مدد تقدم إنجاز مشاريع المخطط الوطني اإلستراتيجي للوقو  

آلية المتابعة وترتكز  راقيل التي تحول دون تقدم إنجاز ا.على اإلشكاليات وتيجاد حلول للع
االستراتيجي "تونس المخطط الوطني لمشاريع المدرجة ب انجاز امدد تطور ل حثيثة والدوريةلا

إعتماد لوحة قيادة إلى ، 2025-2021" والذي يتم حاليا تحيينه للفترة 2020الرقمية 
، كما ترتكز على المتابعة ي يتم إتخاذ االخاصة بالقطاع الت  لمتابعة مختلف القرارات
 .مهمةة بالركيز نّام الرقابة الداخلي ت الدورية لمدد تطور 

والتحول نّام معلوماتي يرتكز أساسا على رقمنة الخدمات اإلدارية الداخلية  إرساء كما يتم
ي بين ن راسل االلكترو الت  الكلي نحو رقمنة مختلف المسارات اإلدارية الداخلية باإلعتماد على

 2020 أكتوبر 5ؤر  في مال 2020لسنة  777عدد  الحكومي ألمرتجسيما لالهياكل 
 )منّومة عليسة(. في الوثائق والت ر  اإللكتروني، ار إليه أع هالمش

 اإلطار الموحد لتنزيل أداء برنامج القيادة والمساندة.: مرجع الهد  •
  :مبررات اعتماد المؤشرات ▪

 
لجنـة ليـة: اذات األوليـة الت لسنوي لتحقيـ  قـرارات وتوصـيات لجـا  القيـادةالمعدل ا 1.1.1.9المؤشر  ✓

 مشـاريعداخلية للميزانية ولجنـة متابعـة تيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الاالستراالقيادة 
 المخطط الوطني االستراتيجي.
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 :1-10جدول عدد 
 1-1-9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

 

 الوحدة الهدف  ات قيس أداء مؤشر 
 إنجازات

2020 
 تقديرات 

2017 2018 2019 1202  2022 2023 
 : 1.1.1.9المؤشر

المعــــــدل الســــــنوي لتحقيــــــ  قــــــرارات 
يـة و ذات األول ةالقيـادلجا  وتوصيات 

ــة  ــة االســتراتيجية للرقاب ــة: اللجن التالي
الداخليـــة، اللجنـــة العملياتيـــة للرقابـــة 

ة متابعـــــة داخليـــــة للميزانيـــــة ولجـنــــ ال
 المخطط الوطني االستراتيجي مشاريع

%     70 80 90 

 
 :لسنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمةالتطور ا 2.1.1.9المؤشر  ✓

خاصة وأن  يقيس  ذا المؤشر نسبة التطور السنوي لعدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة
 .قطاع المهمة يرتكز أساسا على تكنولوجيات االت ال والمعلومات

 
 :2-10جدول عدد 

 2-1-1-9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 
 

 دةالوح الهدف  أداء  ت قيساشر مؤ 
 إنجازات

2020 
 تقديرات 

2017 2018 2019 2021 202
2 2023 

 : 2.1.1.9المؤشر
الموقــع التطــور الســنوي لعــدد زيــارات 

 الرسمي للمهمة
%    15 20 23 25 
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ــي المــو  :2.1.9الهــدف   ــين المهــارات تحســين التصــرف ف ارد البشــرية مــع المالئمــة ب
 صوتكافؤ الفر  ةااو و ما  المس والحاجيات

 

  فبببي المبببوارد البشبببرية العن بببر الرئيسبببي لتأ يبببل وظيفبببة الت بببرّ  : تعتببببرالهبببد تقبببديم  •
اإلدارة وتطبببببببوير جبببببببودة خبببببببدماتها والنهبببببببوض بالع قبببببببة النوعيبببببببة والكميبببببببة ببببببببين االدارة 

بببين طبيعببة  تحقيق الم ءمةتوظيفها من حيث  والمتعاملين معها حيث تعمل على حسن
بمببببا لمهنيبببة قبببدرات والمهبببارات اتنميبببة الوظيفيبببة عنبببد االنتبببداب و لا الحاجيبببات والجبببدود 

  .ضمان المساواة وتكافؤ الفرصالحاجيات الحقيقية لمراكز العمل  ذا مع  مع يتناغم
ة لألعبببوان يضبببم  بببذا الهبببد  مؤشبببرات قبببيس آداء ذات ع قبببة بتطبببوير القبببدرات المهنيببب 

 .التحكم في كتلة األجور ىإلواإلطارات من حيث التكوين وتنمية المهارات إضافة 
 

 اإلطار الموحد لتنزيل أداء برنامج القيادة والمساندة.: مرجع الهد  •
 مبررات اعتماد المؤشرات:  •

 الفاري بين كتلة األجور المبرمجة وكتلة األجور المنجزة: :1.2.1.9المؤشر  ✓
اد الميزانيببة دإعبب ؤشر على إحكام ضبط كتلة األجور المبرمجة للسنة المعنية عنببد يعمل  ذا الم
 الفاري بين االعتمادات المبرمجة والنفقات المنجزة فعليا.تقليص بحيث يتم 

 

 :3-10جدول عدد 
 2-1-9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

 

 الوحدة الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 : 1.2.1.9المؤشر
ر المبرمجــة جــو ألالفــارق بــين كتلــة ا

 ور المنجزةاألجوكتلة 
% 4.5 9 5.5 4.2 3.8 3.2 3 
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 نسبة األعوا  المنتفعة بالتكوين ) رجال / نساء (: :2.2.1.9المؤشر  ✓

حاجيببببات  وم ئمتهببببا مببببع يهببببد  المؤشببببر الببببى تطببببوير القببببدرات المهنيببببة لألعببببوان واإلطببببارات
يجببابي سببلوكهم بشببكل إة تغييببر ولبب حا، من خ ل تحسين وتطببوير مهبباراتهم ومعببارفهم ومالمهمة

 مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع األصنا  وبين الجنسين.
 :4-10جدول عدد 

 2-1-9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 
 

 الوحدة الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
 : 2.2.1.9المؤشر

فــــي  ن بــــالتكوينتفعــــيلمنا نســـبة  الرجــــال
 محاور ذات األولويةال

%   44 45 47 48 50 

ــي  ــالتكوين  فـ ــات بـ ــاء المنتفعـ ــبة النسـ نسـ
 49 47 45 43 39   % المحاور ذات األولوية

 
ــين التصــــرف :3.1.9الهــــدف  ــع تحســ ــة مــ ــة الميزانيــ ــة علــــى ديمومــ ــي  المحافظــ فــ

 والمساندةاالعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة 
شبببؤون الماليبببة مبببن الوظبببائف الرئيسبببية لبرنبببامج القيبببادة تعتببببر وظيفبببة ال :لهبببد م ادي تقببب   •

اإلنجبباز والمسبباندة وعليببه يببتم السببعي إلببى تحسببين الت ببر  فببي االعتمببادات مببن حيببث نسببق 
المتعلقببببة  ضبببببطها وخاصببببة منهببببا وكيفيببببة االسببببته ق وفقببببا ل سببببتراتيجية التببببي تببببمّ المببببادي 

مببع تببأمين مبببدأ الحفبباظ  وافد التنميةار ا رافد من ر باعتب  مارتث االعتمادات بعنوان نفقات االسب 
    .على ديمومة الميزانية

تعتبر فاعلية البرنامج  دفا إستراتيجيا أساسيا لبرنامج القيادة والمساندة حيث يعمل علببى كما 
   .واآلجال سديها لفائدة المهمة مع الضغط على الكلفةالرفع من جودة الخدمات التي ي 

 القيادة والمساندة. أداء برنامج اإلطار الموحد لتنزيل : هدمرجع ال ▪
 مبررات اعتماد المؤشرات:  ▪
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 :نجزةالم عتماداتالفارق بين االعتمادات المبرمجة واال :1.3.1.9المؤشر  ✓

فببببي تنفيببببذ  قيببببة البببببرامج العملياتيببببةعلببببى دعببببم ومسبببباندة ب برنببببامج القيببببادة والمسبببباندة يعمببببل 
بببه مببن جهببة والتقييمببي الببذي يقببوم خبب ل الببدور القيببادي  مببن لببكاالعتمادات المرسمة لها وذ

الببببدعم البشبببببري  مببببن حيبببببث تببببوفيرلفائببببدتها الخبببببدمات األفقيببببة التببببي يسبببببديها وعببببن طريببببق 
لببيص ممببا يمكببن مببن انجبباز االعتمببادات المبرمجببة وتق مببن جهببة أخببرد  واللوجيسببتي والتقنببي
 من خ ل جملة من اآلليات: ما  و منجزالفاري بينها وبين 

 والتقديرات،في ضبط الحاجيات دقة ال -
 حسن إعداد البرمجة السنوية للنفقات، -
 احترام الروزنامة المضبوطة لمختلف الشراءات العمومية، -
 المحافّبببة علبببى ديمومبببة الميزانيبببة مبببن خببب ل تجنبببب تبببراكم البببديون والمتخلبببدات مبببع -

 الحرص على إيفاء اإلدارة بتعهداتها المالية.
 

 :5-10 جدول عدد
 3-1-9الهدف الزمني لمؤشرات  دولالج

 الوحدة الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
: الفــــــــــارق بــــــــــين 1.3.1.9المؤشــــــــــر

ــة واال ــادات المبرمجـ  عتمـــاداتاالعتمـ
 المنجزة

% 11 -2 1.6 10 6.5 4.2 4 

 

 انية المهمةلمساندة مقارنة بميز وا ادةنسبة ميزانية برنامج القي: 2.3.1.9المؤشر  ✓
مبببن حيببببث حجبببم برنبببامج القيبببادة والمسببباندة  الضبببغط علبببىينبببدرج  بببذا المؤشبببر فبببي إطبببار 

باعتبار ببا نفقببات تعكببس كلفببة الخببدمات  االعتمببادات المخ  ببة لببه مقارنببة باعتمببادات المهمببة
 .تهانيايزافي تنفيذ م ي يسديها  ذا البرنامج لبقية البرامج العملياتيةاألفقية الت 
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 :6-10جدول عدد 
 3-1-9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

 الوحدة الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
: نسبة ميزانيـة برنـامج 2.3.1.9المؤشر

 25.3 24.3 23.8 20.4 20.6 7 8.8 % ة مقارنة بميزانية المهمةالقيادة والمساند

 :الواحد يير العو  تسكلفة : 3.3.1.9ر مؤشال ✓
كلفببة التسببيير للعببون الواحببد و ببو مؤشببر يسببا م فببي  تحكم فببييندرج  ببذا المؤشببر فببي إطببار البب 

 .تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة

 :7-10جدول عدد 
 3-1-9لهدف الجدول الزمني لمؤشرات ا

 الوحدة الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 يرات تقد

2017 2018 2019 0212  2022 2023 
 : 3.3.1.9المؤشر

 كلفة تسيير العو  الواحد
 1587 1582 1543 782 682 569 565 الدينار 

 
 
 

 

 تقديم أنشطة برنامج القيادة والمساندة: -2-2



 
 

 

116 

االتصال اتتكنولوجي وزارة                                                             2021 

 :11 جدول عدد
 خالت لبرنامج القيادة والمساندةبيا  األنشطة والتد

برنامج: 
القيادة 
 والمساندة

اعتمادات تقديرات  األنشطة التدخالت 2021لسنة ديرات المؤشرات قت فاألهدا
  ألنشطة لسنة ا

 )أ.د(  2021

البرنامج 
الفرعي 

1: 
القيادة 
 والمساندة

. 1.9الهـــــــــدف 
1: 

تطــــوير حوكمــــة 
 المهمة

 :1.1.1.9المؤشر 
قيبببببق المعبببببدل السبببببنوي لتح

قببببرارات وتوصببببيات لجببببان 
القيبببببببببببببادة ذات األولويبببببببببببببة 

جنببببببببببببببببببببببببببة التاليببببببببببببببببببببببببببة: الل
راتيجية للرقابببببببببببببببة سببببببببببببببتاال

الداخليببببببببببببببببببببببة، اللجنببببببببببببببببببببببة 
العملياتيببة للرقابببة الداخليببة 
 للميزانيببببببة ولجنببببببة متابعببببببة

 المشاريع

 المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات - 70%
اصببة الحببرص علببى تفعيببل القببرارات والتوصببيات الخ -

والسعي لتذليل ال عوبات مع الهياكببل بمختلف اللجان 
 المعنية
دد جببببان والتثبببببف مببببن مبببب اللمقببببرري والتنسببببيق  مببببع  -

   القرارات والتوصيات انجاز
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  :2.1.1.9المؤشر 
التطور السنوي لعدد 
زيارات الموقع الرسمي 

 للمهمة

للترفيع في  المهم ةإثراء وتحيين بوابة   20
 نسبة النفاذ للموقع

دة الخدمات المسداة الترفيع في جو  -
 للمواطن

 

برنامج: 
القيادة 
 والمساندة

 األنشطة التدخالت 2021نة ت المؤشرات لسيراتقد هدافاأل
تقديرات اعتمادات 

  ألنشطة لسنة ا
 )أ.د(  2021

البرنامج 
الفرعي 

1: 

 :  2.1.9الهدف 
تحســـــــــــــــــــــــــين 
ــي  ــرف فــــ التصــــ

 :1.2.1.9لمؤشر ا
الفببباري ببببين كتلبببة األجبببور 
المبرمجببببة وكتلببببة األجببببور 

 المنجزة 

 إعادة توزيع األعوان   4.2%
 الحاجيات في الموارد البشريةحسن ضبط 

 

تحسبببين القبببدرات المهنيبببة لألعبببوان عبببن  -
 ج التكوين والترقيات  طريق تنويع برام

السبببببببعي البببببببى احتبببببببرام الم ئمبببببببة ببببببببين  -
 لمباشريناألعوان امرسمة و ال اداتتماالع
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القيادة 
 والمساندة

المــوارد البشــرية 
ــع  ــة مــــ المالئمــــ
رات                  المهــــا  بــــين

و الحاجيـــــــــــــات              
ــما   و ــــــــــــــــــــــ

  اةالمساو 
 رصؤ الفكافوت

 :2.2.1.9لمؤشر ا
نسبببببببة األعببببببوان المنتفعببببببة 
 بالتكوين )رجال / نساء(

47% 
 للرجال

 %45و
 للنساء

 للمهّمةحسن ضبط الحاجيات التكوينية الضرورية 
 نوي  الحرص على تنفيذ مخطط التكوين الس-

اعبببداد دليبببل يتضبببمن مختلبببف اإلجبببراءات والمسبببارات - -
 الموارد البشرية في الت ر الخاصة ب

اعتمببببباد البطاقبببببات الوصبببببفية للمهبببببام وم ئمتهبببببا مبببببع - -
 محاور التكوين

 الهياكل المتدخلةتطوير خطة عمل بين  -
 

تنفيبببببذ المخطبببببط السبببببنوي للتكبببببوين مبببببع  -
ضببببمان المسبببباواة وتكببببافؤ الفببببرص خاصببببة 

 والرجال.بين النساء 
اعتمببببببباد محببببببباور تكبببببببوين تبببببببت ئم مبببببببع  -

 بين الجنسينها وتوزيعالمعطيات الجديدة 
ريك أكثببر عببدد ممكببن مببن األعببوان تشبب  -

 في مراحل التكوين
إعبببببببببداد دورات تكوينيبببببببببة تخبببببببببص كبببببببببل  -

 األعوان أصنا 
تببببوفير األدوات البيداغوجيببببة الضببببرورية  -

 لألعوان   لضمان جودة التكوين

 

برنامج: 
القيادة 

 لمساندةوا
 طةاألنش التدخالت 2021تقديرات المؤشرات لسنة  األهداف

ادات ت اعتميراتقد
  طة لسنة ألنشا

 )أ.د(  2021

البرنامج 
الفرعي 

1: 
القيادة 
 والمساندة

 :  3.1.9الهدف 
المحافظـــة علـــى 
ــة  ديمومـــــــــــــــــــــــ
ــع  ــة مــــ الميزانيــــ
تحســـــــــــــــــــــــــين 
ــي  ــرف فــــ التصــــ

 :   1.3.1.9لمؤشر ا
الفببببباري ببببببين االعتمبببببادات 

 اتالمبرمجببة واالعتمبباد
 ة نجز الم

 لتقديرات األولية للحاجياتحسن ضبط ا 6.5%
 حسن اعداد البرمجة السنوية للنفقات -
الحببرص علببى احتببرام روزنامببة تنفيببذ البرمجببة السببنوية -

 لل فقات  
 التقليص في اآلجال المتعلقة بالشراءات العمومية -
د دليببل يتضببمن مختلببف اإلجببراءات والمسببارات اعببدا  -

 تادااالعتمالخاصة بالت ر  في 

 تنفيذ المشاريع المبرمجة -
 التكوين في مجال ال فقات -

 عداعتماد منّومة الشراءات عن ب
تطببببببببوير عمليببببببببات التحويببببببببل االلكترونببببببببي  -

 لخ ص المزودين
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ــادات  االعتمـــــــــــــ
وتطـــوير فاعليـــة 
برنــــامج القيــــادة 

 والمساندة
 

 اإلجراءات الخاصة بالشراءات العمومية اعتماد أدّلة -
التخببباذ آليبببات جديبببدة لبببدفع نسبببق اعبببداد لوحبببة قيبببادة  -

 تنفيذ المشاريع

 :   2.3.1.9ؤشر الم
يبببببببببة برنبببببببببامج نسببببببببببة ميزان

القيببببادة والمسبببباندة مقارنببببة 
 بميزانية المهمة

23.8
% 

تفعيبببببببل المناشبببببببير المتعلقبببببببة ببببببببالتحكم فبببببببي الطاقبببببببة  -
 واسته ق الوقود والتقليص من كلفة ال يانة  

 إعادة توظيف األعوان -

 فاقيات مع مختلف المتدخلين  ابرام ات-
 ن  تحسين القدرات المهنية لألعوا -
 ميببببببببة فببببببببي ّومببببببببات اإلعد المنتمببببببببااع-

 الخدمات االدارية

 

 :   3.3.1.9المؤشر 
كلفببببببببببة التسببببببببببيير للعببببببببببون 

 الواحد

تفعيبببببببل المناشبببببببير المتعلقبببببببة ببببببببالتحكم فبببببببي الطاقبببببببة  - د1543
 واسته ق الوقود والتقليص من كلفة ال يانة  

 

 تفاقيات مع مختلف المتدخلين  ابرام ا
 انتحسين القدرات المهنية لألعو  -
 ميببببببببة فببببببببي ّومببببببببات اإلعد المنتمببببببببااع-

 الخدمات االدارية
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 نـفـقـات برنامج القيادة والمساندة: -3

 ميزانية البرنامج: -  3-1
 

 

 :12جدول عدد 
 ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة

 )إعتمادات الدفع(
 لف دينار الوحدة: أ 

 

 

 إنجازات فقاتالن
2019 

 قانو  مالية 
2020 

تقديرات  
 ( %نسبة )ال الفارق  2021

 طبيعة النفقة 
     

 نفقات التأجير 
13356 15388 15 850 462 3% 

 نفقات التسيير 
2864 3401 6 930 3 529 104% 

 نفقات التدخالت
3181 3100 3 150 50 2% 

 نفقات االستثمار 
1994 5345 5 940 595 %11 

 المالية العمليات
     

 بقية النفقات 
     

 المجموع
21 395 27234 31 870 4 636 17% 
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:3رسم بياني عـدد  

1202توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة   

حسب طبيعة النفقة    

 
 
 

  

نف ات التأجير
50%

نف ات التسيير
22%

نف ات الت خالت
10%

نف ات االستثمار
18%

حسب طبيعة النفقة2021توزيع ميزاني ة البرنامج لسنة 
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 :13جدول عدد 
 ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب مآل النفقة

 حسب البرامج الفرعية واالنشطة()
 ألف دينار الوحدة: 

 . ةلموارد الذاتية للمؤسسات العمومي *دو  إعتبار ا

 انجازات األنشطة  النفقات
 2019 

  قانو  
 ليةماال
 2020 

(1) 

 تقديرات 
2021 

(2) 

 نسبة التطور  
 

 المبلغ
(2)-(1 ) 

 ( %)النسبة 
(2)-(1(/)1 ) 

البرامج الفرعية 
 المركزية 

      األنشطة المركزية 

برنامج  
:القيادة 1فرعي

 والمساندة

: القيادة 1النشاط    
 
 
 
 
 
21 395 

4517.5 4 305 - 213 - 5% 

: خدمات  2النشاط
 ير تسيجيستية و لو 

8141.5 11 863 3 721.5 46% 

: متابعة  3النشاط 
الت ر  اإلداري 

 والمالي)المعهد(
5793 6 130 337 6% 

: متابعة  4النشاط 
الت ر  اإلداري 

 والمالي )المدرسة(
8782 9 572 790 9% 

مجموع البرامج  
رعية الف

 واألنشطة 
 12  395 27234 31 870 4 636 17% 

 امجمجموع البرن
 21 395 27234 31 870 4 636 17% 
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:4رسم بياني عـدد  

1202توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة   

حسب األنشطة   

 
 

1202ع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة توزيع مشرو   

حسب األقسام   

 
  

4305; ال يا ة 

11863; خ مات لوجيستية

المتابعة اإل ارية والمالية 
ISET; 6130

المتابعة اإل ارية والمالية 
SUP'COM; 9572

القيادة  خدمات لوجيستية ISETالمتابعة اإلدارية والمالية  SUP'COMالمتابعة اإلدارية والمالية 

15 850

6 930

3 150

5 940

التأجير التسيير التدخل االستثمارات
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لبرنامج القيادة  2023-2021وسط المدى ر النفقات متطاإ -3-2
 والمساندة:

 

 : 14جدول عدد  ❖
 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إعتمادات الدفع( ❖

 النفقات
 إنجازات

قانو   
 مالية 

 2020 
 تقديرات  متوقع 

 2023 2022 2021 2020 مرسم  2019 2018 2017

                 طبيعة النفقة

 500 17 800 16 850 15 388 15 388 15 356 13 542 4 177 5 التأجيرنفقات 

 300 7 200 7  930 6 401 3 401 3 864 2 139 1 193 1 نفقات التسيير

 700 3 500 3 150 3 100 3 100 3 181 3 186 1 186 1 نفقات التدخالت

 000 9 500 7 940 5 200 5 345 5 994 1 200 251 ستثمار نفقات اال

         الماليةت ات العمليانفق

         بقية النفقات

المجموع دو  اعتبار الموارد 
 500 37 000 35 870 31 089 27 234 27 395 21 067 7 807 7 الذاتية للمؤسسات

المجموع باعتبار الموارد 
 782 37 275 35 138 32 357 27 502 27 562 21 067 7 807 7 الذاتية للمؤسسات
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 لى النقاط التالية:لمدد عنفقات متوسط اال عداد إطارإ ينبني 
 على مستود التأجير:  ▪

 تفعيل الزيادة الدورية لألجور، -
 تنفيذ البرنامج السنوي للترقيات، -
 واالحاالت على التقاعد، تااالنتداب احتساب  -
 ا مة المشغل.احتساب الزيادة الدورية لمس -
 على مستود التسيير: ▪

 ،م الماليخ ين الحاجيات وفقا للتضي تح -
 (GECّومة الت ّر  اإللكتروني في المراس ت )ء وصيانة منواإي  -

 
 على مستود التدخل: ▪

المنّمات العالمية اعتماد سعر ال ر  السنوي بالنسبة للمسا مات في ميزانيات  -
 ولوجيات المعلومات واالت ال.واالفريقية واإلقليمية المرتبطة بقطاع تكن 

 على مستود نفقات االستثمارات: ▪
كل من المدرسة العليا للمواص ت والمعهد العالي  مشروع توسعة فيذانط ي تن  -

 ،للدراسات التكنولوجية بتونس
 ،اص تبناء مبيف جامعي لفائدة المدرسة العليا للمو  -
 ،ت بتونسالمدرسة العليا للمواص ب  تهي ة فضاء الحياة الجامعية -
رج البحث والمدا ضاءكوينية وفتتهي ة المكتبة ومخابر األشغال التطبيقية، ومن ات  -

طة البيداغوجية والفضاءات  والبهو الداخلي وقاعة االجتماعات وقاعات األنش
 ،العليا للمواص ت بتونسالمدرسة ب  الخارجية وفضاء المؤسسات

 بناء مقر جديد للمهمة، -
 .ونس الناش ةانجاز مدينة ت  الشروع في -
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 المــــــالحـــــق
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ات قيس ا  ا  بطاقات مؤ ر  

 

لبرنامج "ال يا ة والمسان ة"   
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القيادة ذات األولية التالية: صيات لجا  وتو تحقي  قرارات ة لبة السنويسالن: 1.1.1.9المـؤشــــر 
لداخلية للميزانية ولجنة متابعة العملياتية للرقابة ا القيادة لجنةالستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة ا

 جيالمخطط الوطني االستراتي مشاريع

 

 1.1.1.9المؤشر: رمز .1

التالية: اللجنة ذات األولية  قيادةوصيات لجان الوت يق قرارات ق المعدل السنوي لتح: .تسمية المؤشر2
 االستراتيجية للرقابة الداخلية، اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية ولجنة متابعة المشاريع 

 .شهر ديسمبر من كل سنةتاريخ تحيين المؤشر:  .2

 * الخصائص العامة للمؤشر 
 

 دة والمساندة قيابرنامج ال البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1
 البرنامج الفرعي القيادة والمساندة: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
 تطوير حوكمة المهمة 1.1.9الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3
يل قرارات وتوصيات الهي ات القيادية ذات يهد  المؤشر لقياس مدد تحقيق وتفع : تعريف المؤشر:  .4

داخلية للميزانية ولجنة  العملياتية للرقابة الالقيادة ة الداخلية، لجنة اتيجية للرقابستر للجنة االااألولية التالية: 
   للقرارات والتوصيات المنفذة والمفعلة، وذلك عبر معدل سنوي المخطط الوطني االستراتيجي مشاريعمتابعة 

 مؤشر نتائج  شر:نوع المؤ  .5
 مؤشر فاعلية طبيعة المؤشر:  .6
 الجهوية(ة )المركزية و رعيبرامج الفلالتفريعات حسب ا .7

 
 * التفاصيل الفنية للمؤشر 

 
 

 (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1
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)المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات ذات األولية= قيادة  النسبة السنوية لتحقي  قرارات وتوصيات لجا  
للرقابة  عملياتيةلا القيادة جنةت لات وتوصيا ر االستراتيجية للرقابة الداخلية + المعدل السنوي لتحقيق قرا اللجنة 

 3( /المخطط الوطني االستراتيجي مشاريعلجنة متابعة الداخلية للميزانية+ المعدل السنوي لتحقيق قرارات وتوصيات 

عدد  ت اللجنة االستراتيجية للرقابة الداخلية= المعدل السنوي لتحقي  قرارات وتوصيا :1مؤشر فرعي عدد   •
خلية التي تم تنفيذ ا سنويا/ عدد قرارات وتوصيات اللجنة  قابة الداستراتيجية للر اال ت اللجنة اقرارات وتوصي

 100االستراتيجية للرقابة الداخلية التي تم اتخاذ ا سنويا* 
ة للرقابة الداخلية العملياتي  القيادة نة لجل السنوي لتحقي  قرارات وتوصيات المعد :2مؤشر فرعي عدد   •

ية للرقابة الداخلية للميزانية التي تم تنفيذ ا سنويا/ عدد ليات ت اللجنة العمصيارارات وتو قعدد للميزانية = 
 100قرارات وتوصيات اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية التي تم اتخاذ ا سنويا* 

ات ر قرا نوي لتحقيق قرارات وتوصيات لجنة متابعة المشاريع = عدد المعدل الس :3مؤشر فرعي عدد   •
التي تم تنفيذ ا سنويا/ عدد قرارات وتوصيات   المخطط الوطني االستراتيجي اريعمش  جنة متابعةت لوتوصيا

 100لجنة متابعة المشاريع التي تم اتخاذ ا سنويا* 

 %النسبة الم وية وحدة المؤشر: 
 ب المؤشر: المعطيات األساسية الحتسا .2
 ا  ة التي تم تنفيذ  ة الداخليبعدد قرارات وتوصيات اللجنة االستراتيجية للرقا-

 عدد قرارات وتوصيات اللجنة االستراتيجية للرقابة الداخلية التي تم اتخاذ ا  -

 عدد قرارات وتوصيات اللجنة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية التي تم تنفيذ ا  -

 م اتخاذ ا ت ة العملياتية للرقابة الداخلية للميزانية التي وصيات اللجنعدد قرارات وت -

 صيات لجنة متابعة المشاريع التي تم تنفيذ ا  عدد قرارات وتو -

 عدد قرارات وتوصيات لجنة متابعة المشاريع التي تم اتخاذ ا -

ة األداء، )المنّومة المعلوماتية لمتابع طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 ...........( ستمارة، استبيانإ
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 ميعه ج طريقة ت المعطى
 لمتخذة عداد القرارات اإ  -
 عداد القرارات المنجزة إ  -

 جداول معدة من طر  مقرر كل لجنة معنية.  -

 
 .مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:5

 مقرري اللجان -
 ات الهياكل المعنية والمكلفة بإنجاز القرارات والتوصي  -

 ديسمبر من كل سنةتوف ر المؤشر: .تاريخ 6
 2120سنة % 80: 1ر دفة للمؤشه.القيمة المست7
 2021سنة % 80 .القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:8
 .المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 9

 مقرر لجنة متابعة المشاريع + وحدة الت ر  في الميزانية حسب اال دا 
 شر * قراءة في نتائج المؤ 

 
  نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة ال-1

 
 
 

 تقديرات 2020 إنجازات وحدةال أداء الهدف   ؤشرات قيسم

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 : 1.1.1.9المؤشر
المعبببدل السبببنوي لتحقيبببق قبببرارات 

ذات لجبببببببان القيبببببببادة وتوصبببببببيات 
القيببببببادة تاليببببببة: لجنببببببة يببببببة الو األول

خليببببببة، للرقابببببببة الدااالسببببببتراتيجية 
اللجنة العملياتيبة للرقاببة الداخليبة 

 مشببباريعة متابعبببة ولجنببب انيبببة ز للمي
 المخطط الوطني االستراتيجي

%     07  08  90 
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 .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: 2
 .رسم بياني لتطور المؤشر:3

 
 

 للمؤشر: .أهم األنشطة المبرمجة لتحقي  القيمة المستهدفة 4

 

لقيمة  ا
المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة  
المستهدفة 

برامج  لحسب ا
 رعيةالف

تقديرات 
ؤشر لسنة  الم

2021 
 األنشطة التدخالت

تقديرات 
االعتمادات  
لألنشطة لسنة 

2021 
-9المـؤ ــــر 

: المع ل 1-1-1
السنو  

لتح يق قرارات 
لجان وتوصيات 

ذات ال يا ة 
ية  وا ول

 جنةلالتالية: 
 ال يا ة

ة  االستراتيجي
ل رقابة 

ال اخ ية، 
ال جنة 

العم ياتية 
ال اخ ية  ل رقابة

 ل ميزانية
متابعة ولجنة 
 م اريع
المخطط 
الوطني 

 االستراتيجي

100 100 80 

المتابعة الدورية   -
 لتنفيذ القرارات

الحرص على   -
تفعيل القرارات 

والتوصيات الخاصة  
بمختلف اللجان  
والسعي لتذليل  
ال عوبات مع 

 اكل المعنيةالهي
والتنسيق  مع  -

مقرري اللجان  
  فيوالتثبف معهم 

القرارات  دد انجاز م
  اتوالتوصي

  

70%

80%

90%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.1.1.9ت  يرات المؤ ر  
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 المتعلقة بالمؤشر: (Limites)تحديد أهم النقائص  -4

القرارات المنبثقة على لجان القيادة ذات األولوية حسب الروزنامة يتم العمل على انجاز كل 
 المضبوطة في الغرض.

يع الرقمية التي تهم مشار لباعتبار ال بغة األفقية للقطاع فبالنسبة لو  ة المشاريعمتابعلجنة بخ وص 
ة يمكن تسجيل بعض التأخير في انجاز قرارات لجنة متابعة المشاريع ألسباب خارج فت أخرد، قطاعا
ن المعنية للرفع م والهياكلخرد االوزارات ال عليلها بالتنسيق ميتم العمل على تذس وزارة والتيعن ال

 نسق اإلنجاز.
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 الرسمي للمهمة زيارات الموقع: 2.1.1.9المـؤشــــر 

 

ر: -1     2.1.1.9 رمز المؤش 
ر:-2   رات الموقع الرسمي للمهمةالتطور السنوي لعدد زيا تسمية المؤش 
 2020ر: أكتوبر تاريخ تحيين المؤش-3

 

 العامة للمؤشرالخصائص   -*
 

ر: البرنامج الذي يرجع إل .1  برنامج القيادة والمساندة.يه المؤش 
ر:  البرنامج الفرعي الذي يرجع إ .2  ادة والمساندة.القي ليه المؤش 
ر:  .3  حوكمة المهمة تطوير :1. 1.9الهد  الهدف الذي يرجع إليه المؤش 
ر: .4    تعريف المؤش 

 زيارات الموقع الرسمي للمهمةر السنوي لعدد نسبة التطو يقيس  ذا المؤشر 
ر: .5  مؤّشر نشاط. نوع المؤش 
ر:  .6  مؤّشر جودةطبيعة المؤش 
 التفريعات:  .7

 

ر* الت فاصيل ال  فن ية للمؤش 
 

ر: ط .1  ريقة احتساب المؤش 
 

 ) n-1) الل السنة    د زيارات املوقع الرسمي للمهمةعد  -) nالسنة )  الل  زيارات املوقع الرسمي للمهمة دعد    

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             X 100 

 ) n-1 الل السنة )  د زيارات املوقع الرسمي للمهمةعد

 

ر: و  .2  .%النسبة الم وية حدة المؤش 
ر:  سية الحتساالمعطيات األسا .3  ب المؤش 

 (،n) خ ل السنة د زيارات الموقع الرسمي للمهمةعد −
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 (.n-1خ ل السنة ) د زيارات الموقع الرسمي للمهمةعد −
ر: يع المعطيات األساطريقة تجم .4  سية الحتساب المؤش 

 طريقة تجميعه  المعطى
مي عدد زيارات الموقع الرس −

 (،nللمهمة خ ل السنة )
 زيارة = 90000 شهر موقع في كلعدد زيارات المجموع 

عدد زيارات الموقع الرسمي  −
 (. n-1ل السنة )للمهمة خ 

 زيارة 78000عدد زيارات الموقع في كل شهر =   مجموع

 

ر: .5    تعريف المؤش 
 مصدره المعطى

عدد زيارات الموقع الرسمي  −
 (،nللمهمة خ ل السنة )

 مواقع الوابو  بوابات ع متخ ص في التدقيق في موق

لموقع الرسمي د زيارات اعد  −
 (. n-1للمهمة خ ل السنة )

 تدقيق في بوابات ومواقع الوابموقع متخ ص في ال

 
ر: .6  حينّي.  تاريخ توف ر المؤش 
 .%25ر: المستهدفة للمؤش   القيمة .7
ر بالبرنامجال .8  تالديوان/مكتب أنّمة المعلوما: مسؤول عن المؤش 

 
III-  رقراءة في  نتائج المؤش 
 
 ات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:ج )اإلنجاز سلسلة النتائ .1

ر قيس األداء  الوحدة مؤش 
 اإلنجازات

2020 
 التقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
ارات الموقع  ور السنوي لعدد زيالتط

 25 23 20 15    % الرسمي للمهمة 
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ر:رات تحليل النتائج وتقدي .2  اإلنجازات الخاصة بالمؤش 

 
 

ر المؤش  رسم بياني لت  .3  ر:طو 

 
 

ر:أهم األنشطة المبرمجة لتحقي  القيمة المستهدفة لل .4  مؤش 

 المـؤشــــر 
القيمة  

المستهدفة  
ر   للمؤش 

تقديرات  
ر لسنة   المؤش 

2021 
 نشطة األ الت دخالت

تقديرات  
االعتمادات 
لألنشطة لسنة  

2021 

2.1.1.9  :
ي التطور السنو 

لعدد زيارات 
الموقع الرسمي 

 للمهمة

25  % 20  %  

تحيين بوابة  إثراء و  -
للترفيع في نسبة   المهّمة

 النفاذ للموقع
عدد ترفيع في  ال -

الخدمات المسداة 
تهاجود و للمواطن   

 

 

15%

20%

23%

25%

2019 2020 2021 2022 2023

التطور السنو  لع   زيارات الموقع الرسمي ل مهمة
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 :  صتحديد أهم  النقائ .5
 عدد زيارات الموقع الرسمي للمهمة للفترات السابقة.على صعوبة الح ول  •

 لمنجزةة األجور االفارق بين كتلة األجور المبرمجة وكتل: 1.2.1.9المـؤشــــر 

 

 1.2.1.9المؤشر: رمز .1
 لة األجور المبرمجة وكتلة األجور المنجزة الفاري بين كت: تسمية المؤشر .2
 .يسمبر من كل سنةشهر دتاريخ تحيين المؤشر:  .3

 الخصائص العامة للمؤشر * 
 

 لقيادة والمساندة برنامج االبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .8
 البرنامج الفرعي القيادة والمساندة :يه المؤشرالبرنامج الفرعي الذي يرجع إل .9

تحسين الت ر  في الموارد البشرية مع الم ئمة بين    2.1.9ه المؤشر:الهدف الذي يرجع إلي .10
 ت و ضمان المساواة وتكافؤ الفرص لمهارات و الحاجياا
مزيد التدقيق في ضبط كتلة األجور المبرمجة يعمل  ذا المؤشر على تعريف المؤشر:  .11

 منجز فعليا.بإعداد الميزانية بحيث يتم تقليص الفاري بين المبرمج والة المعنية للسن 
 مؤشر نتائج  المؤشر: نوع .12
 مؤشر فاعلية طبيعة المؤشر:  .13
 الفرعية )المركزية والجهوية( ريعات حسب البرامجالتف .14
 
 التفاصيل الفنية للمؤشر * 

 
 (:Formuleساب المؤشر )طريقة احت .4

 
 ة نجزالم المهمة  تأجير  نفقات - مرسمةال المهمة تأجير قاتنف                  

    -----------------------------------------------------------           X 100 

 نفقات تأجير المهمة المرسمة                     
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 %النسبة الم وية وحدة المؤشر:  .5

 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .6

 مة والمنجزةأجير المرسنفقات التب 
)المنّومة المعلوماتية لمتابعة األداء،  شر:األساسية الحتساب المؤ طريقة تجميع المعطيات  .7

 ....(...... أستمارة، استبيان

 ة تجميعهطريق المعطى

 نفقات التأجير المرسمة -

 نفقات التأجير المنجزة  --
 المالية قانون  -
 منّومة أدب -

 
 المؤشر:ة الحتساب مصدر المعطيات األساسي.5

 للم الح المشتركةاإلدارة العامة  -

 ديسمبر من كل سنةالمؤشر: تاريخ توف ر .6
 1202سنة  4.2 (:e de l’indicateurValeur cibl) 1القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:.8
 المشتركةاإلدارة العامة للم الح عن المؤشر بالبرنامج:  المسؤول.9
 
 المؤشر قراءة في نتائج * 

 
  تقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( وال-2

20 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف   02  تقديرات 

2017 2018 201
9 

20 12  20
22  

2023 



 
 

 
138 

138 

االتصال اتتكنولوجي وزارة                                                             

  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.2

تأجير تنفيذ ميزانية ال على عدم االستقرار اإلداري لبعض االعوان واألس ق من شانه أن يؤثر
صة منها التي تنجز بعد إعداد غير المبرمجة وخا وكذلك الشأن بالنسبة لحركة النقل وااللحاقات

 التأشيرة بعد اآلجال. تتح ل على الميزانية أو التي

 رسم بياني لتطور المؤشر:.3

 
 
 هم األنشطة المبرمجة لتحقي  القيمة المستهدفة للمؤشر: أ.4

 

 
القيمة  

ستهدفة الم
 للمؤشر

يمة  الق
المستهدفة 
حسب البرامج  

 الفرعية

تقديرات 
المؤشر لسنة  

2021 
 األنشطة تالتدخال

تقديرات 
االعتمادات  
لألنشطة لسنة 

2021 

 % 3.8 0 0 المؤشر

إعادة توزيع  -
 األعوان  

حسن ضبط   -
الحاجيات في  

تحسين القدرات   -
المهنية لألعوان عن  
ج طريق تنويع برام
 ات التكوين والترقي

 

0

2

4

6

8

10

12

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.2.1.9لمؤشرتطّور ا

 : 1.2.1.9المؤشر
ــة األجــو  ــين كتل ر المبرمجــة الفــارق ب
 وكتلة األجور المنجزة

% 4.5 9 5.5 .24  3.8 3.2 3 
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 موارد البشرية ال
 

  السعي الى  -
احترام الم ئمة بين 

االعتمادات 
المرسمة واألعوان  

 لمباشرينا
تسوية ملفات  -

مسا مة المؤجر   
ن المتقاعدي لألعوان

لفائدة ال ندوي 
الوطني للتقاعد  

والحيطة  
 االجتماعية
 

 
 المتعلقة بالمؤشر: (Limites)تحديد أهم النقائص  -5
 

عوان خاصة غير القارين منهم اإلداري لبعض األ *عدم االستقرار  

المبرمجة  غير* الزيادات في األجور غير المتوقعة و   
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 في المحاور ذات األولوية )رجال / نساء( بالتكوينالمنتفعة  نسبة األعوا : 2.2.1.9المـؤشــــر 

 2.2.1.9لمؤشر:ا .رمز1
 محاور ذات األولوية في ال ال / نساء (نسبة األعوا  المنتفعة بالتكوين ) رج: .تسمية المؤشر2

 .شهر جانفي من كل سنة.تاريخ تحيين المؤشر: 3

 لخصائص العامة للمؤشرا* 
 برنامج القيادة والمساندةه المؤشر: .البرنامج الذي يرجع إلي1
 البرنامج الفرعي القيادة والمساندة : ليه المؤشر.البرنامج الفرعي الذي يرجع إ2
المهارات  الموارد البشرية مع الم ئمة بينتحسين الت ر  في  2.1.9ليه المؤشر:.الهدف الذي يرجع إ3

 ت وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والحاجيا
ل شر الى تطوير القدرات المهنية لألعوان واإلطارات، من خ يهد  المؤ  .تعريف المؤشر:4

 مع ضمان المساواة  تحسين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ومحاولة تغيير سلوكهم بشكل إيجابي
 وتكافؤ الفرص بين جميع األصنا  وبين الجنسين.

 تائج مؤشر ن المؤشر:.نوع 5
 مؤشر فاعلية .طبيعة المؤشر: 6
 ج الفرعية )المركزية والجهوية(حسب البرام.التفريعات 7

 
 ر* التفاصيل الفنية للمؤش

 
 (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .8

 
 ة المهمّ ب بالتكوين  المنتفعين الرجال األعوان عدد  

------------------------------------------------------ X 100 
 المهّمة  ألعوان الجملي العدد               
 
 المهّمة ب بالتكوين المنتفعات النساء األعوان ددع  

------------------------------------------------------ X 100 
 ة مّ المه ألعوان لجمليا العدد               

 %النسبة الم وية وحدة المؤشر:  .9
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 ر: المعطيات األساسية الحتساب المؤش .10

 (ساء عدد األعوان المنتفعين بالتكوين ) رجال / ن  -
 األعوان الجملي عدد  -
 الدورات التكوينية -

)المنّومة المعلوماتية لمتابعة  األساسية الحتساب المؤشر: طريقة تجميع المعطيات .11
 .........(. ستمارة، استبياناألداء، أ

 طريقة تجميعه المعطى

عدد األعوان المنتفعين  -
 رجال / نساء )بالتكوين ) 

عدد األعوان الجملي ) رجال  -
 ( نساء/

 التكوينية الدورات -

 

 التقرير السنوي لنشاط التكوين -
 المهّمةقائمات أعوان  -

 
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:.مصدر 5

 للم الح المشتركة اإلدارة العامة -

 جانفي من كل سنة.تاريخ توف ر المؤشر: 6
 45و للرجال % 47 (:Valeur cible de l’indicateur) 1.القيمة المستهدفة للمؤشر 7
 2021سنة  ساءللن  %
 .القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:8
 اإلدارة العامة للم الح المشتركة.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 9
 
 مؤشر قراءة في نتائج ال* 
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر-3

 
 ل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .تحلي2
 

 ي لتطور المؤشر:رسم بيان-4

 
 

 نساء       رجال                             
 
 
 

 األنشطة المبرمجة لتحقي  القيمة المستهدفة للمؤشر: -5
 

0

10

20

30

40

50

60

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 تقديرات 2020 إنجازات الوحدة ت قيس أداء الهدف  مؤشرا

2017 2018 201
9 

2021 20
22 

2023 

 : 2.2.1.9المؤشر
فـي  المنتفعين بالتكوين الرجالنسبة  

 المحاور ذات األولوية
%   44 45 47 48 50 

عــــات بــــالتكوين  المنتف النســــاءســــبة ن
 49 47 45 43 39   % في المحاور ذات األولوية
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القيمة  
 المستهدفة
 للمؤشر

القيمة  
المستهدفة 
حسب البرامج  

 الفرعية

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2021 

 األنشطة التدخالت

تقديرات 
االعتمادات  

شطة لسنة لألن
2021 

المؤشر 
2.2.1.9  

نسبة األعوا   
المنتفعين 
بالتكوين 

 رجال()
 

50 50 47 

حسن ضبط  -
الحاجيات التكوينية 

 للمهّمة الضرورية 
رص على  الح-

 تنفيذ مخطط
 التكوين السنوي 

اعداد دليل  - -
يتضمن مختلف 
اإلجراءات 
صة  والمسارات الخا
بالت ر  في  
 الموارد البشرية 

اعتماد - -
ت البطاقا
للمهام  الوصفية 

وم ئمتها مع 
 محاور التكوين

تطوير خطة   -
عمل بين 

 الهياكل المتدخلة 
 

تنفيذ المخطط  -
السنوي للتكوين مع 
ضمان المساواة  
وتكافؤ الفرص 

بين النساء  خاصة
 والرجال. 

اعتماد محاور   -
مع  تكوين تت ئم
يدة المعطيات الجد
وتوزيعها بين 
 الجنسين

تشريك أكثر عدد   -
ان  ن من األعو ممك

 في مراحل التكوين
إعداد دورات   -

تكوينية تخص كل 
 األعوان  أصنا 

توفير األدوات   -
البيداغوجية  

الضرورية لضمان  
 جودة التكوين
 لألعوان  

 

 

األعوا   نسبة 
المنتفعين 
بالتكوين 
 )نساء(
 

49 49 45  

 المتعلقة بالمؤشر: (Limites)ئص تحديد أهم النقا -
 

لبعض األعوان خاصة غير القارين منهم ر اإلداري *عدم االستقرا  

اور التكوينية عدم تنفيذ بعص المح*  
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 المنجزة  داتعتماالمبرمجة واالبين االعتمادات : الفارق 1.3.1.9بطـاقة المـؤشــــر 
 
 

 1.3.1.9المؤشر: رمز.1
 المنجزة  عتمادات عتمادات المبرمجة واالالفاري بين اال : المؤشرتسمية .2
 .شهر جانفي من كل سنةشر: تحيين المؤ تاريخ .3
 الخصائص العامة للمؤشر * 

 
 برنامج القيادة والمساندة نامج الذي يرجع إليه المؤشر: البر  .1
 والمساندةالبرنامج الفرعي القيادة : ه المؤشررعي الذي يرجع إليالبرنامج الف .2
 ر  في  تحسين الت المحافّة على ديمومة الميزانية مع 3.1.9المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

 دة االعتمادات وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمسان
 المنجزة   عتمادات الفاري بين االعتمادات المبرمجة واالضبط  تعريف المؤشر: .4
 مؤشر نتائج  شر:نوع المؤ  .5
 فاعلية مؤشر طبيعة المؤشر:  .6
 فرعية )المركزية والجهوية(التفريعات حسب البرامج ال .7
 

 للمؤشر التفاصيل الفنية * 
 

 (:Formuleيقة احتساب المؤشر )طر  .1
 

 المنجزة  المهمة ميزانية  - المرسمة المهمة يزانية م                      
-------------------------------------------------           X 100 

 سمة ميزانية المهمة المر                
 %ا لنسبة الم وية وحدة المؤشر:  .2
 حتساب المؤشر: ألساسية الالمعطيات ا .3
 اعتمادات قسم التبأجير   -
 م التسييراعتمادات قس -
 اعتمادات قسم التدخل -
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 اعتمادات قسم االستثمار -
 مواص تات صندوي تنمية الاعتماد -
 اعتمادات القروض الخارجية الموظفة -
  

 األساسية الحتساب المؤشر: طريقة تجميع المعطيات .4

 طريقة تجميعه المعطى
 ات قسم التبأجير  اعتماد -
 اعتمادات قسم التسيير -
 م التدخلاعتمادات قس -
 االستثماراعتمادات قسم  -
اعتمادات صندوي تنمية  -

 ت المواص 
وض الخارجية اعتمادات القر  -

 الموظفة

 قانون المالية
 جميزانية المهمة مبوبة حسب البرام

 منّومة أدب

 
 المؤشر: مصدر المعطيات األساسية الحتساب .5

 إلدارة العامة للم الح المشتركةا -
 العموميةوالمؤسسات اإلدارة العامة للمنشآت  -
 اإلدارات العامة الخ وصية -

 انفي من كل سنةج تاريخ توف ر المؤشر:  .6
   2021سنة   6.5%(:Valeur cible de l’indicateur) 1قيمة المستهدفة للمؤشر ال .7
 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية. .8
 المؤشر بالبرنامج: المسؤول عن .9

 اإلدارة العامة للم الح المشتركة -
 دارة العامة للمنشآت والمؤسسات العموميةاإل -

 قراءة في نتائج المؤشر * 
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  نجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرلسلة النتائج )اإلس .1

 لخاصة بالمؤشر: ديرات اإلنجازات اتحليل النتائج وتق.2
 رسم بياني لتطور المؤشر:.3
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 تقديرات 2020 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف  

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
 : 2.3.1.9المؤشر

االعتمادات بين  الفارق   نسبة
 المنجزة واالعتماداتالمبرمجة 

% 11 -2 2.1 10 6.5 4.2 4 
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 ة المبرمجة لتحقي  القيمة المستهدفة للمؤشر: أهم األنشط.4

 
القيمة  

ستهدفة الم
 للمؤشر

القيمة  
المستهدفة 
حسب 
البرامج  
 الفرعية

ديرات المؤشر لسنة  تق
 األنشطة التدخالت 2021

تقديرات 
االعتمادات  

ة لسنة لألنشط
2021 

 : نسبة شرالمؤ 
الفارق بين  
االعتمادات  
المبرمجة 
 واالعتمادات
 المنجزة 

0 0 6.5 

حسن ضبط التقديرات األولية  
 للحاجيات

ة السنوية داد البرمجحسن اع -
 للنفقات

الحرص على احترام روزنامة  -
 رمجة السنوية لل فقات تنفيذ الب

التقليص في اآلجال المتعلقة  -
 وميةبالشراءات العم

ل يتضمن مختلف  اعداد دلي  -
والمسارات الخاصة  اإلجراءات 

 بالت ر  في االعتمادات 
عتماد أدّلة اإلجراءات ا  -

 يةالخاصة بالشراءات العموم
لوحة قيادة   اعداد - -

التخاذ آليات جديدة لدفع  
 عنسق تنفيذ المشاري

تنفيذ المشاريع  -
 المبرمجة

التكوين في مجال   -
 ال فقات

لشبببراءات اعتمببباد منّومبببة ا
 عن بعد
وير عمليات التحويل تط

تروني لخ ص االلك
 المزودين 

 

 المتعلقة بالمؤشر: (Limites) .تحديد أهم النقائص5

لى ذا المؤشر  ي صعوبة التقديرات المتعلقة باالنجاز خاصة على مستود  من أ م النقائص ع
تكتسيها التي التقديرية ة لل بغ طريق صندوي تنمية المواص ت نّرامستود النفقات الممولة عن 

 . الماليةالعتمادات المرسمة بقانون اتجاوز  اته النفقات ت أن حيث يمكن

ة بالمشاريع الممولة من القروض الخارجية ات المتعلقومن بين النقائص كذلك خ وصية اإلجراء
 رض مع برنامج التنمية للتنسيق في الغ
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بميزانية  لمساندة مقارنة برنامج القيادة وانسبة ميزانية   :2.3.1.9بطـاقة المـؤشــــر 
 المهمة

 
 

 2.3.1.9المؤشر: رمز.1
 ية المهمة رنة بميزاننسبة ميزانية برنامج القيادة والمساندة مقا: شرتسمية المؤ .2
 . شهر أكتوبر من كل سنةتاريخ تحيين المؤشر: .3
 الخصائص العامة للمؤشر * 

 
 دةج القيادة والمسانبرنامالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1
 ة والمساندة البرنامج الفرعي القياد : البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر.2
ة على ديمومة الميزانية مع تحسين الت ر  في  المحافّ 3.1.9الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:.3

 وتطوير فاعلية برنامج القيادة والمساندة االعتمادات 
مساندة مقارنة بالمهمة وذلك باحتساب نسبة رنامج القيادة والضبط حجم ب  تعريف المؤشر:.4

 مساندة مقارنة بميزانية المهمةميزانية برنامج القيادة وال
 ؤشر نتائج م :نوع المؤشر.5
 مؤشر فاعلية طبيعة المؤشر: .6
 لفرعية )المركزية والجهوية(حسب البرامج ا التفريعات.7

 

 التفاصيل الفنية للمؤشر * 
 

 (:Formuleساب المؤشر )طريقة احت.1
 

 والمساندة  القيادة برنامج ميزانية                      
 -------------------------------------------------     X 100 

 ميزانية المهمة                    
 %نسبة الم وية ا لوحدة المؤشر:  .2
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
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 التبأجير  اعتمادات قسم  -
 ادات قسم التسييراعتم -
 اعتمادات قسم التدخل -
 االستثماراعتمادات قسم  -
 اعتمادات صندوي تنمية المواص ت -
  ية الموظفةروض الخارجاعتمادات الق -
 لمؤشر:طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب ا.4

 طريقة تجميعه المعطى
 اعتمادات قسم التبأجير   -
 قسم التسييراعتمادات  -
 مادات قسم التدخلاعت -
 اعتمادات قسم االستثمار -
اعتمادات صندوي تنمية  -
 لمواص ت ا
اعتمادات القروض الخارجية  -

 الموظفة

 

 ليةقانون الما
 ميزانية المهمة مبوبة حسب البرامج

 
 ات األساسية الحتساب المؤشر:مصدر المعطي.4 

 اإلدارة العامة للم الح المشتركة -
 والمؤسسات العمومية رة العامة للمنشآتاإلدا -

 من كل سنة أكتوبرتاريخ توف ر المؤشر: .5
   2021سنة  23.7  %(:ateurValeur cible de l’indic) 1ة المستهدفة للمؤشر القيم.6
 ة.القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعي.7
 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:.8

 اإلدارة العامة للم الح المشتركة -
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 والمؤسسات العموميةلمنشآت اإلدارة العامة ل -
 
 
 قراءة في نتائج المؤشر * 

 
  ئج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتا.1

 تقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: تحليل النتائج و .2
لضببّم  نّببرا 2018و  2017بسببنتي مقارنببة  2019المؤشببر لسببنة  فببي قيمببةرتفبباع  ببام تببم تسببجيل ا

وذلببك علببى إثببر اسات التكنولوجيببة اعتمادات المدرسة العليا للمواص ت بتونس والمعهد العالي للدر 
   تكنولوجيات االت ال. مهّمةطة برامج إلحاقهما ببرنامج القيادة والمساندة في إطار مراجعة خار 

 
 المؤشر:اني لتطور رسم بي.3
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 تقديرات 2020 إنجازات الوحدة اء الهدف  رات قيس أدمؤش

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
 : 2.3.1.9المؤشر

نسبة ميزانية برنامج القيادة 
 ميزانية المهمةبالمساندة مقارنة و 

% 8.8 7 20.6 20.4 23.8 24.3 25.3 
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 دفة للمؤشر: أهم األنشطة المبرمجة لتحقي  القيمة المسته .4

 
القيمة  

المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة  
المستهدفة 
ج  حسب البرام
 الفرعية

 تقديرات
المؤشر لسنة  

2021 
 األنشطة التدخالت

تقديرات 
االعتمادات  
 لألنشطة لسنة
2021 

: نسبة  المؤشر
ميزانية برنامج  

لمساندة  القيادة وا
بميزانية  ارنة مق

 المهمة 

  23.7% 

تفعيبببببببببببببببببببببببببببببببببببل  -
المناشبببببببببببببببير المتعلقبببببببببببببببة 
ببببببببببالتحكم فبببببببببي الطاقبببببببببة 
واسبببببببببببببببببته ق الوقبببببببببببببببببود 
والتقلببببببببيص مبببببببببن كلفبببببببببة 

 ال يانة  
توظيف  إعادة -

 األعوان

برام اتفاقيات مع ا-
 مختلف المتدخلين 

تحسين القدرات  -
عن المهنية لألعوان 

تنويع برامج  طيري 
 التكوين والترقيات

 المنّومات اعتماد-
اإلع مية في الخدمات 

 اإلدارية

 )أد( 31870

  (Limites) م النقائص تحديد أ  -5
 لمؤشر:المتعلقة با (Limites)تحديد أهم النقائص  -5

يث من المؤّمل السيما مع عدم استقرار خارطة المهّمة، ح ديد القيمة المستهدفة للمؤشر* صعوبة تح 
المدرسة العليا إعادة إلحاي كّل من لّية في اتجاه خارطة الحامراجعة ال 2022خ ل سنة أن تتّم 
 رقمّية.ببرنامج التنمية ال ص ت بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجيةللموا
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 الواحد كلفة التسيير للعو   :3.3.1.9المـؤشــــر بطـاقة  
 
 

 3.3.1.9شر:المؤ  رمز .1
 الواحد  كلفة التسيير للعون : تسمية المؤشر.2
 . شهر أكتوبر من كل سنةتاريخ تحيين المؤشر: .3
 لعامة للمؤشر الخصائص ا* 

 
 المساندةبرنامج القيادة و البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: . 1
 البرنامج الفرعي القيادة والمساندة : مج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشرالبرنا.2
مة الميزانية مع تحسين الت ر  في ة على ديمو : المحاف3.1.9ّالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:.3

 لية برنامج القيادة والمساندة االعتمادات وتطوير فاع
 الواحد سيير للعون ضبط كلفة تكاليف الت  تعريف المؤشر:.4
 مؤشر نتائج  نوع المؤشر:.5
 مؤشر فاعلية طبيعة المؤشر: .6
 حسب البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( التفريعات.7

 

 نية للمؤشر تفاصيل الفال* 
 

 (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ).1
 

  التسيير  اعتمادات                             
 -------------------------------    

  المهمة  أعوان عدد          

 الديناروحدة المؤشر: .2
 الحتساب المؤشر:  المعطيات األساسية.3
 اعتمادات قسم التسيير -
 مهمةد أعوان العد -
 الحتساب المؤشر:طريقة تجميع المعطيات األساسية .4
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 طريقة تجميعه المعطى
 اعتمادات قسم التسيير -
 عدد أعوان المهمة  -
 

 قانون المالية
 مات األعوانقائ 

 
 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:.5

 امة للم الح المشتركةاإلدارة الع -
 سنة توبر من كلأكتاريخ توف ر المؤشر: .6
   2021د سنة  1543 (:ndicateurValeur cible de l’i) 1القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 عية.القيمة المستهدفة حسب البرامج الفر .8
 المؤشر بالبرنامج: المسؤول عن.9

 اإلدارة العامة للم الح المشتركة -
 
 
 ائج المؤشر قراءة في نت* 

 
  صة بالمؤشرالخاديرات سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتق.1

 
 
 اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: تحليل النتائج وتقديرات .2

 
 المؤشر: رسم بياني لتطور.3

20 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف   02  تقديرات 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
 : 3.3.1.9المؤشر

 واحدال التسيير للعو   كلفة
% 565 569 682 782 1543 1582 1587 
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 شر: أهم األنشطة المبرمجة لتحقي  القيمة المستهدفة للمؤ .4

 
القيمة  

المستهدفة 
 للمؤشر

القيمة  
المستهدفة 
حسب البرامج  

 ةالفرعي

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2021 

 األنشطة التدخالت

تقديرات 
االعتمادات  
لألنشطة لسنة 

2021 

: كلفة لمؤشرا
التسيير لعو  

 الواحد
 د 1543  

ل تفعيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  -
المتعلقببببببببببببببببببببببببة  المناشببببببببببببببببببببببببير

بببببببببببببببالتحكم فببببببببببببببي الطاقبببببببببببببببة 
واسببببببببببببببببببببببببببته ق الوقببببببببببببببببببببببببببود 

مببببببببببببببن كلفببببببببببببببة والتقلببببببببببببببيص 
 ال يانة  
 

ابرام اتفاقيات مع مختلف -
 المتدخلين 

درات المهنية تحسين الق -
 وان لألع

اعتماد المنّومات -
اإلع مية في الخدمات 

 االدارية

 د 1543

 
 المتعلقة بالمؤشر: (Limites)حديد أهم النقائص ت -5
 
انط قبببا مبببن سبببنة  عبببا ملحوظبببالتسبببيير التبببي شبببهدت ارتفالفبببة تسبببيير العبببون الواحبببد بنفقبببات اتبببرتبط ك* 

ء واسببتغ ل المنّومببة الوطنيببة  بباريف صببيانة وتيببواتبعببا لتخ ببيص اعتمببادات بعنببوان نفقببات م 2021
دة التبببي تسبببدي خبببدماتها لفائببب مليبببون دينبببار  3فبببي حبببدود  للت بببر  االلكترونبببي فبببي المراسببب ت "عليسبببة"

 تسيير للعون الواحد.ع كلفة الإضافة إلى تراجع عدد األعوان مما ينجر عليه ارتفامهمات جميع ال

 .رصعوبة تحديد القيمة المستهدفة للمؤش* 
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