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وزارة تكنولوجيرات الضرابط لمشرموالت  2012سربتمبر  11المرؤر  فري  2012لسرنة  1997لألمرر دردد  استنادا
 تكنولوجيرا مجرا  فري العامرة السياسرة اقتررا  تتمثر  أساسرا فريالروزارة فرن  مارام االتصرا  و االقتصراد الرقمري 

 .واالجتمادية االقتصادية التنمية في القطاع دور ددم مزيد بادف تنفيذها لىد والسار واالتصا  المعلومات
 

 : بـ خاصة  مكلفة فهي الغرض ولهذا

 

 تنفيذها، متابعة دلى والسار للقطاع الوطنية اإلستراتيجية وضع 

 وددمه واالتصا  المعلومات تكنولوجيا قطاع تنمية إلى الرامية واإلجراءات البرامج وضع. 

 لى تأمي  سالمة المرنظومات والشبركات والمعرلومات والفضاء السيبرني،العررم  د 

 جودتاا وضرما  واالتصا  المعلومات بتكنولوجريا العالقرة ذات الخدمات إستمررارية دلى السارر.  

 جيراتتكنولو  اسرتعما  دلرى والتشجيع والخبرات الكفاءات وتطوير المجا  في االستثمار لتحفيز المالئم المحيط توفير 

 واالتصا ، المعلومات

  جودتاا، وضما  المعنية األطراف مع بالتنسيق واالتصالية المعلوماتية التحتية البنية تطوير 

 االفتراضية، التعامالت في الثقرة وتمتري  واستخداماا الرقمية التكنولوجيا ادتماد تعزيز 

 توزيعارا حسر  دلرى والسرار وتثميررناا التصرا وا المعررلومات تكنولوجيرات مجرا  فري الوطنررية المروارد فري التصررفف 

   .واستغاللاا

  

  ::  القطاعالقطاع  .إستراتيجيه.إستراتيجيه  11

أهرداف  3أساسرا دلرى  تكنولوجيات االتصرا  واإلقتصراد الرقمريترتكز الخطة اإلستراتيجية للناوض بقطاع 
 وذلك دبر :
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  2018فرصة دم  حتى نااية  80000خلق. 
  ومحو الفجوة الرقمية.ضما  تكافؤ الفرص دبر االندماج االجتمادي 
 ."ضما  استقاللية تونس وديمومتاا في العالم "الرقمي الجديد  

وسيتم تحقيق هذه األهداف م  خال  تنفيذ المخطط الروطني االسرتراتيجي فري مجرا  تكنولوجيرات االتصرا  
البرررامج والررذي يرتكررز أساسررا دلررى  2020وامتررداده إلررى  فرراق سررنة  "2018"تررونس الرقميررة واالقتصرراد الرقمرري 

 التالية:

 ،األنترنات ذات السعة العالية لكافة األسر 
 ،الك ف الرقمي بالمدارس 
 رقمية ناجعة وسريعة بدو  سند ورقي. إدارة 

"ترررونس المخطرررط الررروطني االسرررتراتيجي فررري مجرررا  تكنولوجيرررات االتصرررا  واالقتصررراد الرقمررري وتتمثررر  توجارررات 
 " في ما يلي:2018الرقمية 

لى المعرفة وتطوير السعة العالية جدفا بنسربة تعميم النفاذ للسعة ا • فري مؤسسرات التعلريم  %100لعالية وا 
 والصحة والبريد والمراكز الثقافية والمؤسسات. 

 تطوير نمط ديش المواط  باستعما  أفض  للمجا  الرقمي. •
 اجية.تطوير المؤسسات بادتماد أكثر دلى المجا  الرقمي م  أج  الناوض بقدراتاا التنافسية واإلنت •
تطررروير اإلدارة بادتمررراد أكثرررر للمجرررا  الرقمررري مررر  أجررر  نجادرررة أفضررر  وشرررفافية فررري المعرررامالت مرررع  •

 المواطني .
يررادة دلررى مسررتور إفريقيررا والشرررق األوسررط فرري مجررا  نقرر  خرردمات  • تعزيررز تموقررع تررونس وتحقيقاررا الرف

 تكنولوجيا المعلومات واالتصا .
 شاريع.جع  التجديد محركا للمجا  الرقمي ولبعث الم •
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دلرى جملرة  (2020-2016)لفتررة خرال  ا واإلقتصراد الرقمري االتصرا  تتكنولوجيراويحتوي منوا  التنميرة لقطراع 
 :النودية والكمية  هدافاأل م 

 النوعية:دهدا  األ

ضررما  االنرردماج االجتمررادي والحرردف مرر  الفجرروة الرقميررة دبررر نفرراذ أفضرر  للمعلومررة والمعرفررة ودمقرطررة  •
 عميم االستفادة م  السعة العالية جدفا.تجايزات النفاذ وت

نشرر الثقافرة الرقميررة دبرر تعمرريم اسرتعماالت تكنولوجيرات المعلومررات واالتصرا  فرري المسرارات التعليميررة  •
 ورقمنة المحتويات البيداغوجية.

 التوجه نحو إدارة الكترونية في خدمة المواط  )منصفة وشفافة وسلسة وفادلة(. •
شررغ  فرري المجررا  الرقمرري وفرري مجررا  نقرر  الخرردمات خررارج بلررد المنشررأ،  تقلرريص البطالررة وخلررق مررواط  •

 والمساددة دلى بعث مؤسسات وطنية متميفزة .
مساندة خلق القيمرة المضرافة كأسراس السرتمرارية الاياكر  ودوام مرواط  الشرغ  فيارا دبرر تشرجيع بعرث  •

 المشاريع ودفع التجديد. 
ر حفرررز االسرررتثمار فررري تكنولوجيرررا المعلومرررات تطررروير تنافسرررية المؤسسرررات فررري مختلرررف المجررراالت دبررر •

 واالتصا  والتموقع ضم  االقتصاد الرقمي.
( دبررر وضررع إطررار ترتيبرري وحوكمررة رشرريدة Le tout numériqueتررأمي  مرررور تررونس إلررى الكرر  الرقمرري ) •

رساء منا  ثقة رقمية مالئم.  وا 
 

 :  كميةالدهدا  األ

  ::  التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية

 :2020مليار دينار في  فاق سرنة  9و  2018مليار دينار مع موفى سنة  5,5 حجم اإلستثمارات الجملية ،
 سيتم إنجازها باإلشتراك بي  القطادي  العام والخاص.

   2018فرررري مرررروفى سررررنة  م د 13500  ( إلررررى% 7مليررررو  دينررررار ) 4150القيمررررة المضررررافة للقطرررراع : مرررر  
 .2020م د في  فاق سنة  20000و
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   م د فرري  10000إلررى  2018م د مررع مرروفى سررنة  5000 و  دينررار إلررىمليرر 950صررادرات القطرراع : مرر
 .2020 فاق سنة 

 موط  شغ  سنويا. 25000إلى  7500حداثات مواط  الشغ  : م  إ 
 

  ::  التنمية االجتماديةالتنمية االجتمادية

   فري  فراق  100%و 2018مرع مروفى سرنة  دائلرة 4/5إلرى  دائلرة 1/5ربط العائالت بشبكة األنترنات : مر
 .2020سنة 

 2018مرررع مررروفى سرررنة  % 50إلرررى  %11: مررر   فررراذ إلرررى السرررعة العاليرررة دبرررر االتصررراالت الجوالرررةنسررربة الن 
 .2020في  فاق سنة  90%و

  : :   التموقع الدوليالتموقع الدولي

 السررتعما  تكنولوجيررا المعلومررات واالتصررا تايررؤ التموقررع تررونس فرري إطررار مؤشررر  حسرري ت (NRI)   إفريقيررا مرر
 .2018مع موفى سنة  40إلى  87 ، دالميا م 4إلى  8، دربيا م  1إلى  4المرتبة 

 

ترررم تشخيصررراا التررري  ،قطررراع تكنولوجيرررات االتصرررا  واإلقتصررراد الرقمررريلوتعتبرررر التوجارررات اإلسرررتراتيجية 
 في شتى مجاالت القطاع : أهدافركيزة أساسية لتحقيق  ،لتطلعات الوطنية للفترة المقبلةبادتبار ا

 

  ::تعزيز البنية اإلتصالية تعزيز البنية اإلتصالية 

ز دوره محليا وتموقعه إقليميا.مزيد تنظيم قطاع اإلتصا -  الت وتطوير إستراتيجيته المستقبلية بما يعزف
ددررم البنيررة التحتيررة اإلتصررالية وتنويررع خرردمات اإلتصرراالت للمررواط  مرر  خررال  إسررناد إجررازات أجيررا  جديرردة  -

 توفير منا  تنافسي للقطاع والحرص دلى تكافؤ الفرص بي  الجاات.و   4Gلإلتصاالت
 

  ::ةةددم الثقة الرقميددم الثقة الرقمي
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ددررم منررا  الثقررة الرقميررة مرر  خررال  مراجعررة النصرروص القانونيررة والترتيبيررة المتعلقررة بالمصررادقة اإللكترونيررة  -
 وسالمة المبادالت اإللكترونية.

السررررار دلررررى حمايررررة الفضرررراء السرررريبرني الرررروطني ضررررد المخرررراطر المترصرررردة بمزيررررد التنسرررريق برررري  مختلررررف  -
لررنظم المعلوماتيررة اتصرراالت( بمررا يررؤم  انفتررا  وانرردماج المترردخلي  )مررزودي خرردمات األنترنررات ومشررغلي اال

 الوطنية وانتشار أنجع للخدمات دلى الخط.
 

  ::ترشيد استغال  الطيف التردفديترشيد استغال  الطيف التردفدي

تثمي  الطيف الترددي وتوظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات السعة العالية والعاليرة جردا والخردمات المسرتقبلية  -
 المستعم . ف الطيف التردديلالتصاالت م  خال  إدادة استغال  وتوظي

 تدديم المراقبة التقنية الستعما  الترددات وضما  جودة الطيف التردفدي دلى كام  تراب الجماورية. -
اإلطرررار التشرررريعي والترتيبررري بمرررا يتماشرررى ونسرررق التطرررور التكنولررروجي الرررذي يشررراده مجرررا  اإلتصررراالت  مراجعرررة -

 الراديوية.
للمواصررفات العالميررة والرردفاع درر  المصررالف الوطنيررة فرري  بقرراتحيرري  المخططررات الوطنيررة الراديويررة ط •

 مجا  الترددات.
 

  ::المراقبة الفنية في مجا  اإلتصاالتالمراقبة الفنية في مجا  اإلتصاالت
  

 .تطوير خدمات الشباك الموحد وتبسيط االجراءات م  خال  اضافة خدمات جديدة )المصادقة السريعة( -
 .ءمة الكارومغناطسيةالمصادقة ومخابر المال مخابر (Accréditation) وضع برنامج الدتماد -

 
 

  رقمنة اإلرسا  اإلذادي والتلفزيرقمنة اإلرسا  اإلذادي والتلفزي

مسرررايرة  التحررروالت التكنولوجيرررة فررري الميررردا  السرررمعي البصرررري وخاصرررة التكنولوجيرررا الرقميرررة دلرررى الصرررعيد  -
 العالمي  م  خال  إدداد دراسة استراتيجية و مخططات دملية .

حرداث  تدديم مبدأ السيادة الوطنية دبر توفير و تعزيرز شربكات للبرث - األرضري الرقمري  اإلذادري والتلفرزي وا 
منصررات للبررث الفضررائي لفائرردة مختلررف القنرروات الوطنيررة العموميررة والخاصررة فرري مرحلررة أولررى والنظررر فرري 
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امكانية إطرالق قمرر اصرطنادي تونسري وطنري يرؤم  خردمات البرث اإلذادري والتلفرزي والخردمات االتصرالية 
 األخرر.

ديم الشبكة األرضية للتلفزة الرقمية الحالية بشبكات إضافية والتوجه نحو إثراء الفضاء السمعي البصري بتد -
 . HDالتلفزة ذات الدقة العالية 

 
 

  ::تنمية الخدمات البريدتنمية الخدمات البريد

وتعزيررررز دور القطرررراع كمرفررررق دمررررومي دبررررر تقريررررب خدماترررره مرررر  المررررواط   تنظرررريم السرررروق البريديررررة -
 .والمؤسسة وتطويرها

ا يرررتالءم والكلفرررة مرررع األخرررذ بعررري  االدتبرررار المقررردرة الشررررائية مراجعرررة تعريفرررات الخررردمات البريديرررة بمررر -
 للمواطني ،

تعصرررير الميررردا  المرررالي البريررردي بندخرررا  إصرررالحات هيكليرررة لتعزيرررز تموقرررع البريرررد التونسررري صرررلب  -
المنظومة الماليرة إمرا دبرر احرداث بنرك بريردي أو تمكينره  مر  القيرام برنبرام  دقرود شرراكة إسرتراتيجية 

 ية.مع مؤسسات بنك

تعمررريم منظومرررة اإلتحررراد البريررردي العرررالمي لمراقبرررة جرررودة المراسرررالت باالدتمررراد دلرررى تقنيرررة التررررددات  -
 الراديوية.

 

  ::تطوير النسيج المؤسساتيتطوير النسيج المؤسساتي

كمنررا  أدمررا  متكامرر  للتعرراو  واالبتكررار وتطرروير  الغزالررة لتكنولوجيررات االتصررا  مزيررد ترردديم قطررب -
 .األدما 

اثلررة دلررى المسررتور الرردولي وتعزيررز التبرراد  التكنولرروجي فيمررا خلررق شررراكة مررع أقطرراب تكنولوجيررة مم -
 .بيناا

 

  ::تنمية القدرات البشريةتنمية القدرات البشرية
الرقمرررري  واالقتصرررراد االتصررررا تعزيررررز مجرررراالت التكرررروي  ذات العالقررررة بررررالما  المسررررتحدثة فرررري تكنولوجيررررات  -

 بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص.
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 .مة المعلوماتيةص والرسكلة في مجا  السالصختددم التكوي  الم -
توطيد منظومة التكوي  د  بعد دلى المستور الوطني بغاية الضغط دلى تكاليف التكوي  ولتأهير  المروارد  -

 إحداث مواقع نموذجية للتكوي  بالجاات.و البشرية التابعة خاصة للمؤسسات العمومية
 العموم.تطوير مجا  التوثيق الرقمي لتبسيط إجراءات النفاذ إلى المعلومة لفائدة  -
 

 

 الوزارة برامجهيك ة  -2

 اإلصرال الذي مث  االنطالقة الفعليرة فري برنرامج  2014طبقا لتنقيف القانو  األساسي لميزانية الدولة سنة 
بغايررة تحسررري   مرر  خرررال  تركيررز منظومررة جديرردة للتصرررف فررري الميزانيررة حسررب األهرردافالعررام للميزانيررة وذلررك 

وتطبيقرررا لقررررار المجلرررس الررروزاري ،   شرررفافية أهرررداف ميزانيرررة الدولرررةنجادرررة وفادليرررة التصررررف العمرررومي وضرررما
انخرطت وزارة تكنولوجيات اإلتصا  واإلقتصاد الرقمري فري منظومرة فقد  2012جوا   17المضيق المنعقد في 

ضررم  الدفعررة الثالثررة مرر  الرروزارات النموذجيررة المعنيررة بتركيررز منظومررة التصرررف فرري الميزانيررة حسررب األهررداف 
 11 فري مرؤر  2012 لسرنة 1999 دردد مرر. وقرد ترم بمقتضرى األ فري الميزانيرة حسرب األهردافالتصررف 
   ع.مشرو ال هذا إلنجاز وزارةالب األهداف حسب تصرف وحدة إحداث 2012 سبتمبر

  
برررامج دملياتيررة تمثرر   أربررعوزارة تكنولوجيررات االتصررا  واالقتصرراد الرقمرري إلررى تقسرريم ماررام تررم فرري هررذا اإلطررار 

 ات القطادية للوزارة و برنامج قيادة ومساندة وفقا لما يلي :السياس

 الرقميةالبنية التحتية : 1البرنامج  دد 

 والتجديد و اإلستعماالتاألعمال اإللكترونية  :2البرنامج  دد 

 الحكومة اإللكترونية :3البرنامج  دد 

خارج بلد المنشأ التشغيل :4نامج  دد برال 

ةوالمساندالقيادة  :9لبرنامج  دد ا 
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كمرا ترم تحديرد  تسرمية رؤسراء البررامج 2015مرار  14المؤر  في  29ددد  هذا وقد تم بمقتضى المقرر
 :البرامج الفردية دلى النحو التالي

 

 البرامج الفر ية / الرئيس البرامج

 1البرنامج عدد 
 البنية التحتية الرقمية
 السيد كمال السعداوي

 الثقة الرقمية

 قطاع البريد

 بنية التحتية لالتصاالتال

 2البرنامج عدد 
 والتجديد األعمال اإللكترونية و اإلستعماالت

 امي الغزاليالسيد س

 تطوير األعمال اإللكترونية

 تدعيم اإلستعماالت

 تحفيز التجديد

 3البرنامج عدد 
 الحكومة اإللكترونية
 السيد سفيان الهميسي

 الحكومة المندمجة

 ةالخدمات االلكتروني

 السالمة المعلوماتية

 4البرنامج عدد 
 خارج بلد المنشأ التشغيل

 إلياس الجريبيالسيد 

 إدارة فرص اإلستثمار والتسويق و الترويج

 التكوين و تأهيل الموارد البشرية

 تهيئة المناطق الذكية

 9البرنامج عدد 
 القيادة والمساندة

 السيد محمد علي الماجري

 التنسيق العملياتي

 المساندة اإلستراتجية

 البيئة القانونية الرقمية
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 المحور الثاني:

 الميزانية
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 : 2016تقديم ميزانية الوزارة لسنة   -1
 

طبقا   2016لسنة  الرقمي بالنسبة واالقتصاد االتصا ت د مشروع ميزانية وزارة تكنولوجياتم إددا
في إطار أولويات و  2015أفري   16بتاريخ  12للتوجاات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة ددد 

 م  خال :المرحلة 

 

 مواصلة تنفيذ محاور برنامج دم  الحكومة ، -
الحدف م  الفوارق بي  الفئات إدطاء األولوية إلى المشاريع والبرامج التي م  شأناا تقليص  -

 التجايزات الجمادية، وخاصة مناا مشاريع البنية األساسية و  وضما  المساواة بي  الجاات
 للمواطني ، فض بما يمك  م  إحداث مواط  الشغ  وموارد الرزق األدفع االستثمار  -
تنمية اقتصاد المعرفة وتطوير الخدمات الرقمية م  خال  بناء  مجتمع المعرفة وتطوير االقتصاد  -

 الرقمي،
المخطط الوطني االستراتيجي في مجا  تكنولوجيات االتصا  واالقتصاد الرقمي  تفعي مواصلة  -

  بالشراكة مع القطاع الخاص،"  2018"تونس الرقمية 
وطني يعتمد أكثر فأكثر دلى المعرفة ودلى  اقتصادإرساء مقومات االقتصاد الرقمي قصد بناء  -

 ،واالتصا تكنولوجيات المعلومات 
الرقمي وتطوره م  خال   االقتصادمزيد الناوض بمساهمة القطاع الخاص في إرساء مقومات  -

 واستقطاببادف دفع  فاق التشغي  وددم التصدير  املقطاع العإرساء دالقة جديدة بينه وبي  ا
 ،االستثمار

تعزيز البنية المعلوماتية والخدمات اإللكترونية م  خال  مزيد ددم المشاريع الوطنية والقطادية  -
 المتعلقة بتطوير استعماالت تكنولوجيات المعلومات واالتصا  في كافة المجاالت،

رساءتطوير وتأهي  تطبيقات المخ - شبكة إداريفة  طط المديري المشترك لإلدالمية في اإلدارة وا 
لالتصا  بتدفق دالي ذات طابع أفقي وخدمات مندمجة م  خال  إرساء مجمودة م   حديثة

 النظم  لتساي  اإلجراءات اإلدارية،
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رساتساي  تعام  المواط  مع مختلف المصالف الوطنية م  خال  ادتماد ا - ء لوسائ  اإللكترونية وا 
 تأمي  المعلومات اإلداريفة، ثقافة

دداد تصور شام  لتطور اإلدارة اإللكترونية بالقطاع  - مزيد استكشاف الخدمات اإللكترونية وا 
استئناسا بتوجاات الدراسة اإلستراتيجية والخطة العملية المضمنة باا لتسريع نسق تطوير اإلدارة 

 اإللكترونية م  جاة أخرر ، 
ظومة اإلصال  الجامعي وما يتطلبه م  إدادة هيكلة لنظام التدريس بك  االنخراط الكلي في من -

 .م  المدرسة العليا للمواصالت والمعاد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت
 

وبناء دلى ما تقدفم تمف ضبط مشروع ميزانيفة التصرفف والتنمية لوزارة تكنولوجيات االتصا  واإلقتصاد 
صندوق تنميفة المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصا  بعنوا  ديرات تدخالت تقالرقمي بادتبار 

 مرسمة بعنوا  تدخالتم د  100 و  م د م  ميزانية الدولة37 ) د م  137 في حدود 2016سنة 
وذلك نظرا للصبغة  م د 190للسنة القادمة قدرت بر  تم ضبطاا  حاجيات متأكدةمقاب   الصندوق

 .(الت الصندوقالتقديرية لتدخ
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 جمالي للميزانية حسب البرامج:إتوزيع   -2

 

13 964 340 5 388 800 326 140 498 725 7 414 740 335 935 12 417 000 

1 695 000 0   0 1 049 000 646 000 1 579 000 01137 

1 318 000 1 318 000 0 0 0 0 1 290 000 02236 

1 507 000 0   0 987 000 520 000 1 487 000 02237 

1 193 000 1 193 000         1 193 000 03336 

836 000 0   0 826 000 10 000 836 000 03337 

20 513 340 7 899 800 326 140 498 725 
10 276 

740 
1 511 
935 

18 802 000 
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15 659 000 5 388 800 325 800 498 725 8 463 740 981 935 13 996 000 

2 825 000 1 318 000 0 0 987 000 520 000 2 699 000 

2 029 000 1 193 000 0 0 826 000 10 000 2 029 000 

17 414 000 3 126 000 0 200 000 1 784 000 12 304 000 11 306 000 

0 0   0   0 0 

17 414 000 3 126 000 0 200 000 1 784 000 12 304 000 11 306 000 

              

100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 50 000 000 

100 000 000 *  100 000 000 0 0 0 0 50 000 000 

137 927 000 111 025 800 325 800 698 725 12 060 740 13 815 935 80 030 000 

بادتبررررار  م د تررررم تحديرررردها كحاجيررررات متأكرررردة 190م د مرسررررمة ضررررم  قررررانو  الماليررررة مقابرررر   100* 
 .الصبغة التقديرية لتدخالت الصندوق
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المتأكدة  حسب الحاجيات 2016المتوقعة سنة  تدخالت الصندوقتوزيع   -3

 للقطاع:

 
ديسرمبر  12مرؤر  فري ال 2013لسرنة  5199مرر دردد األ لمقتضياتطبقا  الصندوق تدخالت تم ضبط
أخررررذا  بعرررري  االدتبررررار . و صررررندوقالبضرررربط الترررردخالت واألنشررررطة المعنيررررة بمسرررراهمات  المتعلررررق 2013

مر  ناحيرة واسرتكما    مة في تنفيذ برامج الروزارةات القطاع المساهلمؤسسالمتأكدة للحاجيات الضرورية 
ي شررردت الرروزارة فرري يع المخطررط الرروطني االسررتراتيجي التررمشررار وخاصررة  ريع تنميررة القطرراع مشررا تنفيررذ

فري  2016م  ناحية أخرر، فن  القيمة التقديرية لتدخالت الصندوق ستكو  سرنة  2015سنة  اانجازه
 م د  موزدة كاآلتي: 190حدود 

 
مناررا  )حسررب الحاجيررات  القطرراع مؤسسررات لفائرردة  تنميررة تصرررف و الصررندوق ترردخالت تقررديرات – 1

 :لفائدة ك  (م د منحة تنمية 52و  م د جملة منحة تصرف 97حوالي 
 الديوا  الوطني للبريد، -
 الديوا  الوطني لإلرسا  اإلذادي و التلفزي، -
 الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية، -
 في تكنولوجيا المواصالت،مركز اإلدالم و التكوي  والتوثيق و الدفراسات  -
 التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات االتصا "، القطب -

 الوكالة الوطنيفة للسالمة المعلوماتيفة، -
 المركز الوطني لإلدالمية ،  -
 مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت ، -

 
مخطط الوطني مشاريع المناا ع القطا تنميةتدخالت الصندوق لتموي  مشاريع تقديرات  -2

 .م د( 41 (  تراتيجياالس
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 ) م د( 2016صندوق تنمية المواصالت موزعة حسب البرامج لسنة  طبقا لحاجيات القطاع من التقديرات 

 البرامج الفرعية البرامج
2016 

 القيمة املالية البيانات

 ANCE 4,250 الثقة الرقمية 1البرنامج عدد 

 ONP 28,000 قطاع البريد البنية التحتية الرقمية

 البنية التحتية لالتصاالت  
ONT+CERT+service 

universel+RNIA2 
29,751 

 62,001   1املجموع 

 PNS 10,000 األعمال اإللكترونية 2البرنامج عدد 

األعمال اإللكترونية 

 والتجديد  واالستعماالت

برنامج املصادقة على الكفاءات  االستعماالت

 0,620 كار+التظاهرات + نظام التشجيع على االبت
 التجديد

 10,620   2املجموع 

 CNI 3,170 الحكومة املندمجة 3البرنامج عدد 

 الخدمات اإللكترونية الحكومة اإللكترونية
مشاريع تنمية القطاع 

)ميكروسوفت+أنترانات 

 (GEC+INSAF+Tunepsاإلدارة+
4,816 

 ANSI 0,331 السالمة املعلوماتية  

 8,317   3املجموع 

 4نامج عدد البر 
إدارة فرص االستثمار 

 والتسويق والترويج
SMART TUNISIA 6,000 

 CIFODECOM 1,440 التكوين وتأهيل املوارد البشرية خارج بلد املنشأالتشغيل 

 POLE 4,585 تهيئة املناطق الذكية  

 12,025   4املجموع 

 0,000   التنسيق العملياتي 9البرنامج عدد 

 0,000   املساندة االستراتيجية القيادة واملساندة

 0,000   5املجموع 
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 : 1رسم بياني  دد 

طب ا ل حاجيات  حسب البرامج وطبيعة النف ة 2016توزيع ميزانية الوزارة لسنة 

 المتأكدة

 من صندوق تنمية المواصالتتقديرية منحة  *م د 190الدولة و م د ميزانية 37

  (م د مرسمة 100مقابل  *(  

 م. د. الوحدة 

 

 92,963   جملة تدخالت الصندوق تنمية

 97,394   جملة تدخالت الصندوق تصّرف

 190,357   املجموع



 
 

  2016 لسنة ا دا      ل  درة السنو  الم رو                                                                                           19022/
 

 

الرقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجيات وزارة                                           2016 

  

 

  

3 126 000 0 200 000 1 784 000 12 304 000 

11 025 800 325 800 698 725 12 060 740 13 815 935 

 
          

97 394 000 0 5 475 000 3 138 000 0 88 781 000 

92 963 000 0 12 025 000 8 317 000 10 620 000 62 001 000 

190 357 000 0 17 500 000 11 455 000 10 620 000 150 782 000 

228 284 000 11 025 800 17 825 800 12 153 725 22 680 740 164 597 935 
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 :لثثاالمحور ال

 برامجال
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 : 1البرنامج 

 البنية التحتية الرقمية

 رئيس البرنامج :

 السيد كمال السعداو 
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 رئيس البرنامج  رنامج البنية التحتية الرقمية
السعداو كمال السيد   

ا دا م  رات قيس  و هدا          
70

4.1

81

3.9

NRI     من  صل  رتبة 

NRI   -  قيمة 
الثقة       الهد  
الرقمية 

ساكن1000عدد مكتب بريد لكل    

ساكن1000عدد النوافذ البريدية لكل 
قطاع       الهد  
البريد 

120

50%

5.1%

43%

118.6

18.2%

4.90%

30.9%

نسبة النفاذ إل  خدمات الهات  القار  

ال  NRI 6.01سبة النفاذ إل  خدمات الهات  الجو 

 NRI 6.04األنترناتنسبة األسر التي لديها نفاذ إل  خدمات 

بواسطة  ذات التدفق العالي  األنترناتنسبة النفاذ إل  خدمات 

ة  NRI 6.05 الشبكات القار 

بواسطة  ذات التدفق العالي  األنترناتنسبة النفاذ إل  خدمات 

الة  NRI 6.06 الشبكات الجو 

ا األنترناتنسبة النفاذ إل  خدمات  ذات التدفق العالي جد 

 ONT نسبة األعطال 

 ONT الرقمي األر ي  التلفزيالتغطية بالب  

 CERT  جال المصادقة عل  التجهيزات 

 CERT   اقليمياجعل مخبر القياسات مركزا 

البنية      الهد  
التحتية لالتصاالت  

الميزانية

الد ع    تمادات
  ل  دينار 

164 598

نف ات التصر 

1 512

نف ات التنمية

12 304

صنادي  

ال زينة

150 782

الهياكل المتد  ة  ي البرامج الفر ية

البنية التحتية  
ل تصاالت

قطا  البريد ال  ة الرقمية البرامج الفر ية

العامة لتكنولوجيا االتصال االدارة ا دارات العامة
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 إستراتيجيتهو  البنية التحتية الرقمية  تقديم  رنامج -1-1
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 قميةبرنامج البنية التحتية الر ةاستراتيجي -1-1-1

  
إستراتيجية البرنامج في اطار عالقتها بالتوجه العام للمخطط التنموي والدراسات 

)بما في ذلك  هم   PNSاالستراتيجية الخاصة بالقطاع مثل المخطط الوطني االستراتيجي 

 االصالحات والتوجهات والقوانين التي لها عالقة بالبرنامج(

 ا االتصال فيما يلي:تتمحور استراتيجية برنامج تكنولوجي      

مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية بما يساعد عل   توفير البن  التحتية واللوجستية لتعزيز 

د  من االقتصاد الرقمي وكذلك األمن العام ،     التوقي من المخاطر التي يمكن  ن تهد 

توفير الخدمات الشاملة وتحسين التغطية لتعميم وتقريب الخدمات من المواطن  

 لتقليص الفجوة الرقمية، من خالل تحسين نسبة النفاذ للخدمات،  وسعيا 

تطوير وتعصير البنية التحتية لالتصاالت حت  تكون في خدمة المواطن والمؤسسة  

 وبأحسن جودة وبما يجعلها قاطرة دفع لإلقتصاد الرقمي. 

 

بة حسب البرامج ال فرعية الثال  وتت م ن استراتيجية البرنامج التوجهات التالية وهي ُمبو 

 كاآلتي: 

 

 إرساء البنية التحتية الضرورية لدعم الثقة الرقمية في مجالين إثنْين: (أ

 المصادقة اإللكترونية واإلم اء اإللكتروني 

 مراقبة حركة األنترنات وجمع األدلة من خالل  ذون ق ائية ُمقن نة 
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كي  ل  مجاالت تطوير آدا  الديوا  الوطني ل بريد  ي مجاالت ن اطه البريد  والبن (ب

  رى مستفيد  ي ذلك م  التغطية الكبيرة لمكاتب البريد     المستوى الوطني، مع 

 مرا اة:

دور البريد كمرفق عمومي مطالب بإيصال خدماته إل  كافة المدن والقرى بقطع  

 الن ظر عن الجدوى االقتصادية لذلك،

ادية كالخدمات دور البريد كمؤسسة تنافسية في المجاالت ذات الجدوى االقتص 

 المالية والبريد السريع...إلخ

 

 رسا  الُبن  التحتية الضرورية ل دمات ا تصاالت والربط با نترنات لكا ة  رائح  (ت

 وذلك من خالل: المجتمع مع مرا اة الجودة والتحكم  ي ا سعار

حسن التصر  في طي  الترددات باعتبارها كثروة طبيعية، واستعمالها بطريقة  

ي تطوير شبكات االتصال ذات السعة العالية إ افة إل  الرفع من ُتساهم ف

دات، ولة والمتأتية من فوترة الترد   المردودية المالية للد 

 تعميم استعمال التلفزة الرقمية والب   الرقمي.    

 

  المتدخلة في  رنامج البنية التحتية الرقمية: الهياكل  -1-1-2
 

 :من يتكون برنامج البنية التحتية الرقمية

االتصال، ادارة النهوض  ادارة تقنياتلتكنولوجيات االتصال: ) العامةاالدارة   

 بالخدمات، ادارة التقنيات البريدية(

 المؤسسات العمومية : 

 الوكالة الفنية لالتصاالت * 

 الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونية * 

  الديوان الوطني للبريد* 

 فزيالديوان الوطني لالرسال االذاعي والتل * 
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 الوكالة الوطنية للترددات * 

 مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت * 

  الوكالة الوطنية للترددات 

  مشغلو الشبكات العمومية لالتصاالت )اتصاالت تونس، أوريدو تونس، أورنج

 تونس(

 "الشركة "التونسية لألنترنات  

 )*  مؤسسات ومنشآت عمومية تتمتع بمساندة مالية (

 

 ية لبرنامج البنية التحتية الرقميةالبرامج الفرع -1-1-3

 
  م موالت البرنامج الفر ي ال  ة الرقمية (أ

العمل عل  توفير البن  التحتية واللوجستية لخلق مناخ من الثقة الرقمية بما يساهم في 

د  من االقتصاد الرقمي وكذلك األمن العام .    التوقي من المخاطر التي يمكن  ن تهد 

ج الفرعي للثقة الرقمية في إرساء البنية التحتية ال رورية لدعم وتتلخ ص توجهات البرنام

 الثقة الرقمية في مجالين إثنْين:

 المصادقة اإللكترونية واإلم اء اإللكتروني 

 مراقبة حركة األنترنات وجمع األدلة من خالل  ذون ق ائية ُمقن نة 

 

 البرنامج الفر ي قطا  البريد  م موالت (ب

 

فييع ميين جودتهييا وذلييك فييي إطييار تييوفير وتقريييب تحسييين نسييبة النفيياذ للخيي دمات البريدييية والر 

الخيييدمات البريديييية الشييياملة لفائيييدة الميييواطن وتحسيييين جيييودة الخيييدمات الُمسيييداة للميييواطن 

واء.    والمؤسسة عل  حد  الس 

لقطيياع البريييد فييي تطييوير  داء الييديوان  2وتييتلخ ص توجهييات البرنييامج الفرعييي عييدد      

مجاالت نشاطه البريدي والبنكي إل  مجياالت  خيرى مسيتفيد فيي ذليك مين  الوطني للبريد في

 التغطية الكبيرة لمكاتب البريد عل  المستوى الوطني، مع مراعاة:
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دور البريد كمرفق عمومي مطالب بإيصال خدماته إل  كافة المدن والقرى بقطع  

 الن ظر عن الجدوى االقتصادية لذلك،

المجاالت ذات الجدوى االقتصادية كالخدمات  دور البريد كمؤسسة تنافسية في 

 المالية والبريد السريع...إلخ

 

 البرنامج الفر ي البنية التحتية ل تصاالت  م موالت (ت

 

تطوير وتعصير البنية التحتية لالتصاالت حت  تكيون فيي خدمية الميواطن والمؤسسية وبأحسين 

 جودة وبما يجعلها قاطرة دفع لإلقتصاد الرقمي.  

"البنييية التحتييية لالتصيياالت" فييي إرسيياء الُبنيي   3وجهييات البرنييامج الفرعييي عييدد وتييتلخ ص ت

التحتية ال رورية لخدمات االتصاالت والربط باألنترنات لكافة شيرائ  المجتميع ميع مراعياة 

 الجودة والتحكم في األسعار وذلك من خالل:

طريقية حسين التصير  فيي طيي  التيرددات باعتبارهيا كثيروة طبيعيية، واسيتعمالها ب 

ُتسييياهم فيييي تطيييوير شيييبكات االتصيييال ذات السيييعة العاليييية إ يييافة إلييي  الرفيييع مييين 

دات، ولة والمتأتية من فوترة الترد   المردودية المالية للد 

 تعميم استعمال التلفزة الرقمية والب   الرقمي. 

برنامج البنية التحتية قيس األداء الخاصة   مؤشرات و أهداف -1-2

 الرقمية
 

 برنامج البنية التحتية الرقميةالخاصة  قيس األداء  أهداف -1-2-1

 
  المساواة في الحصول عل  البنية التحتية االتصالية و االعالمية 

 وللمعلومة تعميم النفاذ  لشبكة اإلنترنت ذات السعة العالية 

ا    تطوير السعة العالية جد 

 تطوير خدمات البنية التحتية 

 القدرة التنافسيةتحسين تعزيز المنافسة و 



 
 

  2016 لسنة ا دا      ل  درة السنو  الم رو                                                                                           19031/
 

 

الرقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجيات وزارة                                           2016 

 جانب  التنمية المستدامة  عند اعداد المشروعاعتبار  

 تحسين البنية التحتية األمنية في البالد  

 

 برنامج البنية التحتية الرقميةاألداء الخاصة   قيسمؤشرات   -1-2-2
 

 ال  ة الرقميةالبرنامج الفر ي م  رات قيس ا دا   ( 
 

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

 2015  م 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 NRI       87  81    70 60   50 (143رتبة )م   صل 

 NRI      4.12 3.8  3.9   4.1  4.3  4.4 (7-1قيمة )

 

 

 قطا  البريدالبرنامج الفر ي م  رات قيس ا دا   (ب

 الهد  م  رات قيس  دا  
  م   نجازات

2015 

 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 ساك  1000 دد مكتب بريد لكلّ 
مكتب بريد  1

 10332لكلّ 
 ساك 

مكتب بريد لكلّ  1
 ساك  10397

مكتب بريد لكلّ  1
 ساك  10358

      
مكتب بريد  1

 7000لكلّ 
 ساك 

 ساك   1000 دد النوا ذ البريدية لكلّ 
   

        

  

البنية البرنامج الفر ي م  رات قيس  دا   (ت

  التحتية ل تصاالت

 

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  م   نجازات

2015 

 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

     نسبة النفاذ  ل   دمات الهات  ال ارّ  
  33,30%         

 NRI نسبة النفاذ  ل   دمات الهات  الجّوال 
6.01 

  
 118,08 115 118,1  118,6  120  122  124 

 لديها نفاذ  ل   دمات ا نترناتنسبة ا سر التي 
NRI 6.04 

   20,6  18,2 20,60%  18,2%  50% 65% 75% 

نسبة النفاذ  ل   دمات ا نترنات ذات التد   
 NRI 6.05 العالي )بواسطة ال بكات ال اّرة(

  
 4,85  4,86 4,90%  4,90%  5,1%  6% 7% 

نسبة النفاذ  ل   دمات ا نترنات ذات التد   
 NRI 6.06 )بواسطة ال بكات الجّوالة( العالي

  
8,92  30,89 8,90%  30,9%  43%  46% 50% 



 
 

  2016 لسنة ا دا      ل  درة السنو  الم رو                                                                                           19032/
 

 

الرقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجيات وزارة                                           2016 

نسبة النفاذ  ل   دمات ا نترنات ذات التد   
 العالي جّدا

  
II.   

III.    0,2%  0,2% 0,8%  2%  4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
اقات المن آت والم سسات بط -1-3

البنية  ي برنامج  المتد  ة العمومية
 الرقمية التحتية
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   : الديوا  الوطني ل بريد 1بطاقة  دد 
   

 البنية التحتية الرقميةبرنامج  1

I-  التعري 
 

 ي خدمات الحسابات الجارية البريدية و االدخار والحواالت وغيرها مين  : النشاط البريدي.الن اط الرئيسي1

ييع كيل ميا يهيم المراسيالت البريديية وغيرهيا مين الخدمات المالية البريديية األخيرى وكيذلك خيدمات نقيل وتوز

 الخدمات المتعلقة بالطوابع البريدية وسائر القيم النقدية البريدية األخرى.

 2006الصن  االستثنائي منذ  كتوبر . ترتيب المن أة: 2

وتيم  تنقيحيه بياألمر عيدد  1998جيوان  15الميؤرخ فيي  1998لسينة  1305األمر عدد . مرجع االحداث: 3

جوان  11المؤرخ في  2007لسنة  1394وباألمر عدد  2005جوان  25المؤرخ في  2003لسنة  1536

2007. 

 مرجع التنظيم االداري والمالي:  .1

 2003لسينة  1536وتيم  تنقيحيه بياألمر عيدد  1998جوان  15المؤرخ في  1998لسنة  1305األمر عدد 

 .2007جوان  11ؤرخ في الم 2007لسنة  1394وباألمر عدد  2005جوان  25المؤرخ في 

 2011-2007عقيد  هيدا  للفتيرة :  . تاريخ  مضا  آ ر   د برناامج  و  هادا  باي  الاوزارة والم سساة5

 . 2011جانفي   7تم ت المصادقة عليه بتاريخ 
  

II- : طار ال درة     ا دا    
  

 اع البريدفي البرنامج الفرعي قطمساهمة مباشرة تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: 

   

االجراءات لتطوير أداء البريد التونسي وتحسين الخدمات وتقريبها  جملة منمؤشرات قيس االداء وأهّم األنشطة: 

م.د تتعلق بتدعيم البنية األساسية من خالل بناء  28.5بقيمة   2016مبرمجة سنة  استثمارات من بينهاللمواطن 

مكتب بريد من حيث تدعيم طاقة اإلستيعاب وتحسين  25يل قرابة مكتب بريد حضري وإعادة تأه 14وإعادة بناء 

م د، تطوير منظومة البريد  3,1المظهر، وصيانة وتهيئة الهياكل البريدية من خالل تخصيص إعتمادات قدرها 

 .م د 2م د، تجديد التجهيزات اإلعالمية بكلفة  4موزع آلي للنقديات بكلفة  100م د، وإقتناء  3الالمادي بكلفة 
 

المصيادقة عليب بعي  تحييين و، منحة تصرف وتنمية من صندوق تنمية المواصالت)االجراءات المصاحبة:  

 ...(   ،  النصوص التنظيمية
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 : الديوا  الوطني ل رسال االذا ي والت فز  2 بطاقة  دد 
 

 البنية التحتية الرقمية.برنامج 

I-  التعري 
 

صيانة وتوسيع شبكات لتوزيع وتبادل البرامج اإلذاعية والتلفزية إحداث واستغالل و :النشاط الرئيسي .1

 والمعطيات وبث وإرسال البرامج التلفزية واإلذاعية

 (1993صنف "أ" منذ اإلحداث )نوفمبر : ترتيب المنشأة .2

 .1993المؤرخ في غرة فيفري  1993لسنة  8القانون عدد مرجع االحداث:  .3

 1993جولية  27المؤرخ في  1993لسنة  1606عدد  األمر مرجع التنظيم االداري والمالي: .4

 :  تاريخ إمضاء آخر عقد  رنامج أو أهداف  ين الوزارة والمؤسسة .5

   .2010نوفمبر  23تم ت المصادقة عليه بتاريخ  2011-2007للفترة  برامجعقد ال

 

II- : طار ال درة     ا دا  
 

 

 بتطييويرأساسييا تتعلييق   2016سيينة م.د 8.7يميية  إسييتثمارات بقمؤشرررات قرريس االداء وأهررّم األنشررطة:   

م,د  1الفضيايية بقيمية  التلفزيية البيرامج الستقبال األرضية م,د، والمحطات 2,500 اإلذاعية بقيمة  التغطية

 0,600الهرتزي بقيمة  للربط م.د وتركيز وصالت 0,600الهرتزية بقيمة   للحزم الرقمية الشبكة وتوسيع

 د،م. 0,600قيمةقيس ب أجهزة م.د وإقتناء

، المصادقة عليب بعي  النصيوص منحة لتغطية عجز ميزانية التصرف و التنمية)االجراءات المصاحبة:  

 التنظيمية،...(  
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 الوكالة الوطنية ل ترددات: 3بطاقة  دد 
 

 البنية التحتية الرقميةبرنامج 

I-  التعري 
 

ة لمجيال التيرددات الراديويية وو يع الشيروط التقنيية التصر  والمراقبيالتخطيط و :. الن اط الرئيسي1

 للتجهيزات الراديوية

    EPNA 2013مارس  19صن  " "  منذ : . ترتيب المن أة2

المتعل يق بإصيدار مجل ية  2001جيانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1القانون عدد . مرجع االحداث: 3

 منه. 47االتصاالت وخاصة الفصل 

 .2001 فريل  18المؤرخ في  2001لسنة  881األمر عدد  ار  والمالي:. مرجع التنظيم االد4

يت 2011-2007عقيد األهيدا  للفتيرة  هادا  باي  الاوزارة والم سساة: تاريخ  مضا  آ ر   د  .5 تم 

 .2011جانفي  5المصادقة عليه بتاريخ 
 

II- : طار ال درة     ا دا  

 

اريع الوكالية : من  هيم  مشيم  رات قيس االدا  و هّم ا ن طة:  

 

 المصادقة عل  بعض النصوص التنظيمية،...(   وتحيين )االجرا ات المصاحبة:   

 

101172002200320
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 CERTمركز الدراسات والبحوث لإلتصاالت    أة:من:  سم الم سسة  و ال4قة  دد بطا
 

 البنية التحتية الرقميةبرنامج 

I-  التعري 
 

ية المتعل قية بقبيول  :. الن اط الرئيسي1 ات اإلتصاالت والدراسات الفني  المراقبة والقبول الفني لتجهيزات ومعد 

ان اإلتصيياالت، اإلختبيييارات التجهيييزات والمييواد التييي يمكيين ربطهييا بيييالخط العمييومي، والبحييو  فييي ميييد

ات وتجهيزات اإلتصاالت.   والفحوصات الفنية لمعد 

 2013صن  "ب" منذ اإلحدا  ثم  صن  " " منذ مارس : . ترتيب المن أة2

 1988ديسمبر  31المؤرخ في  1988لسنة  145القانون عدد . مرجع االحداث: 3

واليذي  1989ديسمبر  23المؤرخ في  1989لسنة  1981 داألمر عد . مرجع التنظيم االدار  والمالي:4

 .1995 كتوبر  16المؤرخ في  1995لسنة  2033تم  تنقيحه باألمر عدد 

 2011-2007عقد األهيدا  للفتيرة تاريخ  مضا  آ ر   د برنامج  و  هدا  بي  الوزارة والم سسة:  .5

 .2011فيفري  26تم ت المصادقة عليه بتاريخ 
 

II- طار ال درة     ا دا :  
 

  

فيي تحقييق  هيدا  البرنيامج الفرعيي الثالي  البنيية مسياهمة مباشيرة تحديد المساهمة  ي  هادا  البرناامج:  

   التحتية االتصالية

م  1.6استثمارات بقيمة منها  2016سنة  1.85جملة استثمارات بقيمة  :م  رات قيس االدا  و هّم ا ن طة

ة الكهرومغناطيسيية ومعيدات قييس ومراقبية ومعيدات وبرمجييات د إلقتناء تجهيزات تهم  ساسا مخبر المالئم

 ، وتطبيقات إعالمية والمصادقة عل  الدراسات ومتابعة إنجازات البنية التحتية لالتصاالت

 ...(  عل  بعض النصوص التنظيمية، المصادقة تحيين و، لية  )مساندة مااالجرا ات المصاحبة:  
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 ANCEالوكالة الوطنية ل مصادقة ا لكترونية  المنت أة::  سم الم سسة  و 5بطاقة  دد 
 

 البنية التحتية الرقمية رنامج  .1

I-  التعري 
 

مين  تيرخيص تعياطي نشياط ميزود خيدمات المصيادقة اإللكترونيية علي  كاميل تيراب  :. الن ااط الرئيساي1 -

 الجمهورية،

ألحكييام القييانون المييذكور  عييال  السييهر عليي  مراقبيية احتييرام مييزود خييدمات المصييادقة اإللكترونييية      -

تحديد مواصفات منظومية إحيدا  اإلم ياء اإللكترونيي والتيدقيق، إبيرام اتفاقييات       ونصوصه التطبيقية،

إصيدار وتسيليم وحفيظ شيهادات المصيادقة اإللكترونيية الخاصية  األجنبيية،  االعترا  المتبادل مع األطرا 

لمبييادالت اإللكترونييية وذلييك مباشييرة  و عبيير مييزودي خييدمات با   بيياألعوان العمييوميين المييؤهلين للقيييام 

 إلكترونية عموميين.

 2013مارس  19تاريخ اإلحدا  ثم  صن  " " منذ  2000صن  "ج" منذ سنة : . ترتيب المن أة2

 . 2000 وت  9المؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد . مرجع االحداث: 3

 .2000 كتوبر  10المؤرخ في  2000لسنة  2331د األمر عد مرجع التنظيم االدار  والمالي:

ييت  (2011-2007عقييد أهييداف ) ترراريخ إمضرراء آخررر عقررد  رنررامج أو أهررداف  ررين الرروزارة والمؤسسررة: .1 تم 

 2010 ديسمبر  20بتاريخ  عليه المصادقة

  

II- : طار ال درة     ا دا  
 

  

مج الفرعييي االول قصييد خلييق منيياخ ميين الثقيية فييي البرنييامسيياهمة مباشييرة تحديااد المساااهمة  ااي  هاادا  البرنااامج: 

 الالزمة.لعمل عل  توفير البن  التحتية واللوجستية الرقمية وذلك با

إلقتنياء  ساسيا   2016م د مبرمجة سنة  4.2 حوالي  استثمارات بقيمةجملة  :م  رات قيس االدا  و هّم ا ن طة

غرار مشاريع الجودة لخيدمات المصيادقة، التيدقيق  وتركيز تجهيزات وتطبيقات خاصة بالمصادقة اإللكترونية عل 

 ،الدوري للمصادقة، منظومة هيكل مفتاح عمومي عل  الخط طبقا للمعايير الدولية

و  ، المصييادقة عليي  بعييض النصييوص التنظيميييةمنحيية لتغطييية عجييز التصيير  والتنمييية)االجاارا ات المصاااحبة:  

 ...(   ، تحيينها
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 الوكالة الفنية ل تصاالت :  سم الم سسة:6بطاقة  دد 
 

 البنية التحتية الرقمية رنامج . 1    

I-  التعري 
 

تأمين الدعم الفني للسلطات الق ائية في معالجتها لجرائم  نظمة المعلومات واالتصال  :. الن اط الرئيسي1 -

 و البح  فيها

 EPAمؤسسة عمومية ذات صبغة إداري  : . ترتيب المن أة2

  .2013 نوفمبر 6المؤرخ في  2013لسنة   4506 األمر عدد  . مرجع االحداث:3

 .2013 نوفمبر 6المؤرخ في  2013لسنة   4506 األمر عدد  مرجع التنظيم االدار  والمالي:. 4

 

II- : طار ال درة     ا دا  
 

  

   ية. البرنامج الفرعي األول الثقة الرقم في مساهمة مباشرةتحديد المساهمة  ي  هدا  البرنامج: 

 .سالمة حركة اإلتصاالتتأمين شروع لفائدة م استثمارات  م  رات قيس االدا  و هّم ا ن طة: 

 ....()مساندة مالية، االجرا ات المصاحبة:   
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  : 2البرنامج 

 ا  مال ا لكترونية

 و التجديد و ا ستعماالت

 

 رئيس البرنامج :
 السيد سامي الغزالي
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األعمال ا ل ترونية رنامج 

  ا ستعماالتو و التجديد 

 رئيس البرنامج 
السيد سامي الغزالي

2016 2015 ا دا م  رات قيس  و هدا  

1/1.4K
4/10K

4.8/5.5
5/4

3.8/4

0.7 K
2K
4.3
3.7
3.6

التجارية  الوابعدد مواقع         المؤشر 

الح ور في األسواق التجارية         المؤشر 
B2B األنترناتاستعماالت  NRIمؤشر         المؤشر 
B2C األنترناتاستعماالت  NRIمؤشر         المؤشر 
TICالتكوين في استعماالت  NRIمؤشر         المؤشر 

     الهد  

تطوير 

األعمال 
اإللكترونية

65/70%
4%

22%
40%

60%
4.3%
18%
32%

 االنترناتنسبة استعماالت          المؤشر 

نسبة تعميم         المؤشر 

 األنترناتنسبة تعميم         المؤشر 

  باألنترناتنسبة ربط األسر         المؤشر 

     الهد  

تدعيم 
اإلستعماالت

2/5%
2%
2%
4%
5%

في التجديدFoDevTICاستعمال صندوق         المؤشر 

المشاريع المجددة ذات عالمة الجودة        المؤشر 

عدد المؤسسات الناشئة المدرجة بالبورصة         المؤشر 

مشاريع البح  التي تجمع المؤسسة والجامعة        المؤشر 

عدد المشاريع المجددة في اإلدارة        المؤشر 

     الهد  

تحفيز 

التجديد

الميزانية

الدفع  إعتمادات

  ل  دينار 

22 681

نفقات التصر 

10 277

نفقات التنمية

1 784

صناديق 

الخزينة

10 620

الهياكل المتد  ة  ي البرامج الفر ية

تحفيز التجديد ا ستعماالتتد يم  تطوير ا  مال ا لكترونية البرامج الفرعية

اإلستثمارإدارة •
إدارة اإلحصاء والمؤشرات•

الرقمي اإلقتصادإدارة  اإلدارات العامة

SUPCOM
ISETCOM

المؤسسات 

العمومية 

A
K
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 و استراتيجيته و التجديد و ا ستعماالت األعمال ا ل ترونية  تقديم  رنامج -2-1
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 و التجديد و ا ستعماالت استراتيجيات  رنامج  األعمال ا ل ترونية -2-1-1
 

هات والخيارات للبرامج الوطنية في ميدان   إعداد الدراسات االقتصادية وو ع التوج 

 رقمي،االقتصاد ال

المساهمة في دفع االستثمار في مجال االقتصاد الرقمي واإلحاطة بالمؤسسات وتعزيز  

 قدراتها التنافسية،

تطوير ودعم القدرات والكفاءات والعمل عل  مالءمتها لحاجيات القطاعين العام  

 والخاص،

 بع  برامج البح  والتطوير والتجديد بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية، 

ع وتحليل المعطيات واستغالل ونشر اإلحصائيات وإعداد المؤشرات المتعلقة جم 

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ومتابعة وتقييم القطاع،

متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ميدان االقتصاد  

 الرقمي،

ن القطاعين العام تقديم المقترحات الهادفة لمزيد النهوض بمشاريع الشراكة بي 

 والخاص،

 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالنهوض باالقتصاد الرقمي، 

  تنفيذ جميع المهام المندرجة في إطار تنمية االقتصاد الرقمي 
 

 و التجديدو ا ستعماالت  األعمال ا ل ترونية  الهياكل المتدخلة في  رنامج -2-1-2
 

 ادارة االقتصاد الرقمي 
 تثمار ادارة االس 
 ادارة المؤشرات واالحصاء 
 المدرسة العليا للمواصالت  
 المعهد األعل  للدراسات التكنولوجية في المواصالت 

 التجديد االستعماالت وو  ا  مال ا لكترونية  البرامج الفر ية لبرنامج-2-1-3

 األعمال االلكترونية   

 االستعماالت 

   التجديد 
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       رنامج  األعمال ا ل ترونيةلخاصة قيس األداء ا مؤشراتو  أهداف -2-2
 و التجديد االستعماالتو

 

  رنامج  األعمال ا ل ترونيةمؤشرات قيس األداء الخاصة و أهداف  -2-2-1
 و التجديد االستعماالتو
 تطوير األعمال اإللكترونية:  1.1الهد   ( 

 االستعماالتتدعيم :   1.2الهد   (ب

 تحفيز التجديد:  1.3الهد   (ت

 

 االستعماالتو  رنامج  األعمال ا ل ترونيةداء الخاصة مؤشرات قيس األ -2-2-2

 والتجديد
 

 األعمال االل ترونيةالبرنامج الفر ي م  رات قيس ا دا   ( 

 

 االستعماالت البرنامج الفر يقيس ا دا   م  رات  (ب

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

2015 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

  دد مواقع الواب التجارية
    0,7K 1K  /

1,4K 
 

  

 ر  ي ا سوا  التجاريةالحضو
    2K 4K   /

10K 
  

 B2Bاستعماالت ا نترنات  NRIم  ر 
    4,3 4,8   /

5,5 
  

B2C     3,7 4استعماالت ا نترنات  NRIم  ر    / 5   

 TICالتكوي   ي استعماالت  NRIم  ر 
    3,6 3,8   /

4 
  

 ت ديرات 2015  نجازات الوحدة  الهد   س  دا  م  رات قي

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 %65 %60 %55 %51 %41  نسبة استعماالت االنترنات
 /

70% 

70%   /
75% 

75%   /
80% 

 ADSL  5,07 5,08 4,7 4,3% 4% 3,5% 3%نسبة النفاذ  بر 

 3G  8% 12,9% 15% 18% 22% 25% 30%نسبة النفاذ  بر 
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  التجديد البرنامج الفرعيقيس أداء  م  رات (ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 %60 %50 %40 %32 %28,8 %22 %17,1  سبة ربط ا سر با نترناتن

 ت ديرات 2015  نجازات الوحدة  الهد   م  رات قيس  دا  

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 ي  FoDevTICاستعمال صندو  
 التجديد

     2% -5%   

   %2      ات   مة الجودةالم اريع المجددة ذ

 دد الم سسات النا ئة المدرجة 
 بالبورصة

     2%   

م اريع البحث التي تجمع الم سسة 
 والجامعة

     4%   

   %5       دد الم اريع المجددة  ي ا دارة
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 الم سسات بطاقات المن آت و

 العمومية المتد  ة

  مال ا لكترونيةا لبرنامج  ي ا

  و التجديد  ا ستعماالتو
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  المدرسة الع يا ل مواص ت: 1 بطاقة  دد 
 

 ا  مال االلكترونية واالستعماالت والتجديد.برنامج 

I-  التعري 
 

 التكوين والبحث العلمي :النشاط الرئيسي .1

 مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية: ترتيب المنشأة .2

 1998 ماي 11المؤرخ في  1998لسنة  1064مر األمرجع االحداث:  .3

 1998 ماي 11المؤرخ في  1998لسنة  1064األمر  مرجع التنظيم االداري والمالي: .4

 ) إذا وجد(.:  تاريخ إمضاء آخر عقد  رنامج أو أهداف  ين الوزارة والمؤسسة .5

 

II- : طار ال درة     ا دا  
 

 

 التجديدفي البرنامج الفرعي ة مباشرة مساهمتحديد المساهمة في أهداف البرنامج: 

حاجيات المقير تتعلق أساسا ب  2016سنة .د أ 946إستثمارات بقيمة  مؤشرات قيس االداء وأهّم األنشطة: 

 . أ.د 200أ.د وتدعيم مخابر المدرسة  746 الجديد للمدرسة

 .منحة لتغطية عجز ميزانية التصرف و التنميةاالجراءات المصاحبة: 
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  المعهد العالي ل دراسات التكنولوجية  ي المواص ت: 2 اقة  دد بط

 

 ا  مال االلكترونية واالستعماالت والتجديد.برنامج 

I-  التعري 
 

 التكوين والبحث العلمي :النشاط الرئيسي .1

 مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية: ترتيب المنشأة .2

 1998 ماي 11المؤرخ في  1998لسنة  1065األمر مرجع االحداث:  .3

 1998 ماي 11المؤرخ في  1998لسنة  1065األمر  مرجع التنظيم االداري والمالي: .4

 ) إذا وجد(.:  تاريخ إمضاء آخر عقد  رنامج أو أهداف  ين الوزارة والمؤسسة .5

 

II- : طار ال درة     ا دا  
 

 

  ديدالتجفي البرنامج الفرعي مساهمة مباشرة تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: 

أ.د تهيئييات  185تشييمل  2016أ.د سيينة  600اسييتثمارات بقيميية  مؤشرررات قرريس االداء وأهررّم األنشررطة:

أ.د القتنيياء  90أ.د تجهيييزات علمييية ومعييدات تييدريس،  150أ.د اقتنيياء تجهيييزات اعالمييية،  125مختلفيية، 

 أ.د القتناء وسايل نقل. 50تجهيزات ادارية ومكيفات هواء، و

 .منحة لتغطية عجز ميزانية التصرف و التنمية: االجراءات المصاحبة
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: 3برنامج ال  

ا لكترونية الحكومة   
 

 

 

 رئيس البرنامج :

 الهميسي سفيا السيد 
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 رنامج الح ومة 

ا ل ترونية
 رئيس البرنامج 

 الهميسيالسيد سفيا  

2016 2015 ا دا م  رات قيس  و هدا  

4.14

4.36

5

3

3.68

3.97

0

0

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لرؤية  همية 

 NRI 8.01للمستقبلالحكومة 

نجاح الحكومة في تطوير تكنولوجيا االتصاالت 

 NRI 8.03المعلومات  و
اإلدارة اتنبأنترعدد الخدمات 

 Xعدد الخدمات المندمجة المو وعة بمنصة 
Road

       الهد  

الحكومة المندمجة

0.67

0.70

0.64

0.65

االلكترونيةالخدمةمؤشر

االلكترونيةالمشاركةمؤشر

       الهد  

الخدمات االلكترونية

0.7

المواقع الحساسة العمومية التي تم تدقيق نسبة 

سالمتها

عل   المتحصلةنسبة المؤسسات العمومية 

ISO 27001شهادة المصادقة 

قياس استعدادات الدول في مجال األمن 

) (GCI السيبراني

       الهد  

السالمة المعلوماتية

17

عدد عمليات تدقيق السالمة المعلوماتية بالقطاع 
العمومي

عدد الخبراء بمجال السالمة المعلوماتية بالقطاع 
العمومي

 NRI 3.04االنترناتسالمة موزعات 

توفير    4.1الهد  

نظم معلوماتية 

وطنية ذات سالمة 

ناجعة

الهياكل المتد  ة  ي البرامج الفر ية

الس مة المع وماتية ال دمات االلكترونية الحكومة المندمجة البرامج الفرعية

اإلدارة العامة 

لتكنولوجيا المعلومات اإلدارات العامة

الوكالة الوطنية للسالمة 

المعلوماتية

المركز الوطني 

لإلعالمية

المؤسسات 
العمومية 

الميزانية

الدفع  إعتمادات

  ل  دينار 

12 140

نفقات التصر 

499

نفقات التنمية

200

صناديق 

الخزينة

11 441

A
K
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 و استراتيجيته  ا ل ترونية الح ومة تقديم  رنامج -3-1
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 ا ل ترونية الح ومة الهياكل المتدخلة في  رنامج -3-1-1

 
  المعلوماتاالدارة العامة لتكنولوجيا  

  المركز الوطني لإلعالمية 

  الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية 
 

 ا ل ترونية الح ومة برنامجلالبرامج الفرعية  -3-1-2

 
 الحكومة المندمجة 

 الخدمات االلكترونية 

 السالمة المعلوماتية 
 

 الفر ية امجم موالت البر

  
 الفرعي الح ومة المندمجة  مشموالت البرنامج  -أ

 ماالت التكنولوجيا الرقمية باإلدارةتطوير استع 

 G2Gتطوير اعتماد التكنولوجيا الرقمية بين الهياكل اإلدارية من خالل تطوير الخدمات  
 

 مشموالت البرنامج الفرعي الخدمات االل ترونية -ب
 تطوير النظم المعلوماتية بالقطاع العمومي إل فاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات :

   G2Cتجا  المواطن 

   G2Bتجا  المؤسسة 

 

 الس مة المع وماتيةمشموالت البرنامج الفرعي  -ت
 الخدمات من المثل  واالستفادة واالتصال المعلومات لتكنولوجيا ومرن  من استعمال

 :الرقمي واالقتصاد

 G2C المواطن قبل من 

 G2B المؤسسة قبل من 

 G2Gالعام القطاع قبل من 

 .العام األمن دعم مع
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 الح ومة ا ل ترونية رنامجاألداء الخاصة  ب ات قيسمؤشر و أهداف -3-2
 

 الح ومة ا ل ترونية رنامجأهداف قيس األداء الخاصة  ب -3-2-1

 

االدارة من خالل إعتمادها للتكنولوجيا الرقمية  تيسير التعامل عل  مستوى:  1الهد   (ث

 وإستعمالها بين اإلدارات والهياكل العمومية.

ية بالقطاع العمومي إل فاء النجاعة والشفافية تطوير النظم المعلومات:  2الهد   (ج

 في إسداء الخدمات تجا  المواطن والمؤسسة.

المعلوماتية  والشبكا حماية الف اء السيبرني وتأمين سالمة النظم:  3الهد   (ح

 الوطنية

 

 ا ل ترونية الح ومةرنامج ب  مؤشرات قيس األداء الخاصة -3-2-2
 

 الحكومة المندمجةالبرنامج الفر ي م  رات قيس ا دا   (ث

  (ج

 البرنامج الفر ي ال دمات االلكترونيةم  رات قيس ا دا   (ح

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

2015 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  همية.  1.1.3
 : Index NRI 8.01للمستقبل ) الحكومة لرؤية

Importance of ICTs to government 
vision of the future) 

 4.619 - 3.916 3.679 4.14 4.61 5.07 

 تكنولوجيا تطوير في الحكومة . نجاح2.1.3
 :Index NRI 8.03المعلومات ) و االتصاالت

Governmentsuccess in ICT promotion) 

 - - 4.15 3.972 4.36 4.74 5.13 

 اإلدارة بأنترانت الخدمات . عدد3.1.3
 - - 0 0 5 8 11 

 X وعة بمنصة . عدد الخدمات المندمجة المو4.1.3
Road 

 - - 0 0 3 6 9 

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

2015 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 : Index ONUااللكترونية ) الخدمة مؤشر
Online services (OSI) 

 0.483 - 0.477 0.638 0.67 0.70 0.74 
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الس مة البرنامج الفر ي م  رات قيس  دا   (خ

  المع وماتية

 السيبرنية والتهديدات المخاطر  د مؤمن وطني سيبرني ف اء الهد  الفرعي

 

 ناجعة سالمة ذات وطنية معلوماتية نظم توفير الهد  الفرعي

 

 

 

 

 

 :Index ONUااللكترونية ) رالمشاركة مؤش
eParticipation) 

 0.300 - 0.368 0.647 0.70 0.75 0.80 

 دةالوح الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

2015 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

نسبة المواقع الحساسة العمومية التي تم 
 تدقيق سالمتها

        

نسبة المؤسسات العمومية المتحصلة عل  
 ISO 27001شهادة المصادقة 

        

قياس استعدادات الدول في مجال األمن 
 (GCI) السيبراني

   0.52  0.7   

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
 ت ديرات 2015  نجازات

2012 2013 2014 
 

2016 2017 2018 

         عدد عمليات تدقيق السالمة المعلوماتية بالقطاع العمومي

         ميعدد الخبراء بمجال السالمة المعلوماتية بالقطاع العمو

  :Index NRI 3.04سالمة موزعات االنترنات )
Secure Internet servers per million 

population) 

   13.1 17    
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بطاقات المن آت والم سسات العمومية  -3-3

 الحكومة االلكترونية ي برنامج  المتد  ة
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 ز الوطني لإل  ميةالمرك ::  سم الم سسة 1بطاقة  دد 
 

 الح ومة االل ترونية رنامج 

I-  مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية التعري  EPNA  
 

تأمي  استغال  الشبكة اإلدارية وتطويرها مالءمة للحاجيات، تأمي  استمرارية استغال  نظم  :. الن اط الرئيسي 1
ضدة للاياك  العمومية في إنجاز نظم المعلومات القيام بدور صاحب منشأ مفوفض معا المعلومات والتطبيقات،

القيام بدراسات توجياية ودراسات جدور ومامات تدقيق نظم معلومات لفائدة  والتطبيقات وتركيزها واستغاللاا،
المساهمة في توفير خدمة المبادالت اإللكترونية لفائدة الاياك  العمومية والمساهمة في توفير و  الاياك  العمومية

 .ت اإلدارية د  بعد لفائدة العمومالخدما

 1992صنف "أ" منذ إحداث النص الترتيبي سنة : . ترتيب المن أة2

لسرنة  115والمنقف بالقانو  دردد  1975ديسمبر  30المؤر  في  1975لسنة  83القانو  ددد . مرجع االحداث: 3
   . 1994أكتوبر  31المؤر  في  1994

والمررنقفف برراألمر  1976جويليررة  12المررؤر  فرري  1976لسررنة  590مررر درردد األ مرجااع التنظاايم االدار  والمااالي:
 .2007جوا   4المؤر  في  2007لسنة  1359ددد 

ييت  (2011-2007عقييد أهييداف ) ترراريخ إمضرراء آخررر عقررد  رنررامج أو أهررداف  ررين الرروزارة والمؤسسررة: .2 تم 

  2011فيفري  26 بتاريخ  عليه المصادقة

 

II- : طار ال درة     ا دا  
 

  

 الخدمات اإللكترونيةفي البرنامج الفرعي مساهمة مباشرة تحديد المساهمة  ي  هدا  البرنامج: 
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تخص  ساسا    م د ممولة من الصندوق  3.17جملة استثمارات بقيمة حوالي  :م  رات قيس االدا  و هّم ا ن طة
 .تأهيل مركز اإليواء وتركيز المركز اإلحتياطي لحفظ البيانات

 

 ، و تحيينهيا بعيض النصيوص التنظيميية ينو تحيي، المصيادقة لتمويل مشاريع وطنييةمنحة )ت المصاحبة:  االجرا ا

  )... 

 

 ANSIالوكالة الوطنية ل س مة المع وماتية  ::  سم الم سسة 2بطاقة  دد 
 

 الح ومة االل ترونية رنامج 

I-  مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية التعري  EPNA  
 

 السار دلى تنفيذ التوجاات الوطنية واإلستراتيجية العامة لسالمة النظم المعلوماتية والشبكات، :الرئيسيالن اط   -1
التطبيقات الخاصة بالدفاع  باستثناءمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلفقة بالسالمة المعلوماتية في القطاع العمومي 

، ضما  اليقظة التكنولوجية في مجا  السالمة المعلوماتية مجا ،واألم  الوطني والتنسيق بي  المتدخلفي  في هذا ال
دداد أدلفة فنيفة في الغرض والعم  دلى نشرها العم  دلى تشجيع و  وضع مقاييس خاصة بالسالمة المعلوماتية وا 

 المساهمة في ددم التكوي  في مجا  السالمة المعلوماتية تطوير حلو  وطنية في مجا  السالمة المعلوماتية،

  2013مارس  19منذ " أصنف ": ترتيب المن أة. 2

 2004فيفري  3المؤر  في  2004لسنة  5القانو  ددد . مرجع االحداث: 3

 .2004ماي  25المؤر  في  2004لسنة  1248األمر ددد  مرجع التنظيم االدار  والمالي:

 

II- : طار ال درة     ا دا  
 

  

 . السالمة المعلوماتية  في البرنامج الفرعيهمة مباشرة مساتحديد المساهمة  ي  هدا  البرنامج: 

بإقتناء وتركيز التجهيزات والتطبيقات  ساسا تتعلق جملة استثمارات  :م  رات قيس االدا  و هّم ا ن طة
الخاصة بالسالمة المعلوماتية عل  غرار تدعيم التكوين وتشجيع وتطوير حلول تونسية في مجال السالمة 

 .المعلوماتية
 
بعض النصيوص  و تحيين، المصادقة تصر  وتنمية لتغطية عجز الميزانيةمنحة )االجرا ات المصاحبة:    

 ...(   ، و تحيينها التنظيمية
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  : 4برنامج ال

 الت غيل  ارج ب د المن أ

 

 رئيس البرنامج :

  لياس الجريبيالسيد 
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 رنامج التش يل خار   لد المنشأ
 رئيس البرنامج 

الجريبيالسيد إلياس 

ا دا م  رات قيس  و هدا          

10.000 3.000
عدد فرص العمل الجديدة المساهمة في       الهد  

 خلق فرص عمل جديدة

60 100

معدل المدة الزمنية الالزمة لتوقيع 

من  إنطالقا    تونس الذكية  إتفاق
 الموافقة المبدئية للمستثمر

المدة الزمنية      الهد  

لمعالجة الملفات مقارنة 
  بدول  خرى

200 50
عدد المستثمرين الذين تم االتصال بهم 

  تونس الذكية في برنامج 

و ع      الهد  

فعالة تستهد   استراتيجية
المستثمرين

10

4

5

/

الدولية المختصة التي  النشرياتعدد •
فيها  تونس الذكية تم ذكر برنامج 

عدد المنتديات والمعارض الدولية لتي •

تونس  يتم فيها التعري  ببرنامج 

فيها   الذكية

التعري       الهد  

لدى   تونس الذكية ببرنامج 

 الهد  المحدد

الهياكل المتد  ة  ي البرامج الفر ية

تهيئة المناطق الذكية
تأهيل الموارد  والتكوين 

البشرية
اإلستثمارإدارة فرص 
الترويج ووالتسويق  البرامج الفرعية

وحدة التصر  حسب 

األهدا  إلنجاز مشروع 

كية تونس الذ 
اإلدارات العامة

األقطاب التكنولوجية •

مراكز العمل عن بعد•

مركز اإلعالم والتكوين 

والتوثيق والدراسات في 

تكنولوجيا المواصالت

المؤسسات 

العمومية 

الميزانية

الدفع  إعتمادات
  ل  دينار 

17 826

نفقات التصر 

326

نفقات التنمية

0

صناديق 

الخزينة

17 500

A
K
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 تيجيته و إسترا التش يل خار   لد المنشأ تقديم  رنامج -4-1
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 التش يل خار   لد المنشأ  رنامج استراتيجيات -4-1-1

 
الذكية للنهوض بنشاط نقل الخدمات  إبرام مختلف االتفاقيات التي تندرج في إطار مشروع تونس 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومتابعة إنجازها، خارج بلد المنشأ في مجال

 الذكية، تونستنسيق إنجاز المشاريع التي تندرج في إطار مشروع  

واالتصال بالتنسيق مع الهياكل  الترويج واستقطاب االستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات 

 المعنية،

والتعريف باآلليات الكفيلة بدعم وتعزيز  تنسيق برامج تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية 

في هذا  ج رة عن مختلف البرامجوبمساهمة الدولة في تغطية التكاليف المن قدرات هذه الكفاءات

 اإلطار،

افتراضي مطابق للمواصفات العالمية  تطوير البنية األساسية الماليمة في شكل قطب تكنولوجي 

 بالتعاون مع القطاع الخاص،

المشروع المنصوص عليه بهذا األمر  تنسيق إسناد االمتي ازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان 

 ألطراف المنتفعة بهذه االمتيازات.ا ومتابعة إنجاز التزامات

 

 التش يل خار   لد المنشأالمتدخلة في  رنامج  الهياكل -4-1-2

 
وحدة التصرف حسب األهداف  

 إلنجاز مشروع تونس الّذكية

مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق  

 والدراسات في تكنولوجيا المواصالت

 األقطاب التكنولوجية  

 الغزالة 

 منوبة 

 النحلي 

 سوسة 

 صفاقس 

  كز العمل عن بعدمرا 
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 البرامج الفرعية -4-1-3

 

 والتسويق و الترويج إدارة فرص اإلستثمار 

 التكوين و تأهيل الموارد البشرية 

 تهيئة المناطق الذكية 
 

التش يل خار    رنامج قيس ا دا  ال اصة مؤشراتو   هدا  -4-2

  لد المنشأ
 

التش يل خار   لد   رنامج قيس ا دا  ال اصة مؤشراتو   هدا  -4-2-1

 شأالمن
  المساهمة في خلق فرص عمل جديدة : 1الهد  

  المدة الزمنية لمعالجة الملفات مقارنة بدول  خرى: 2الهد  

 و ع استراتيجية فعالة تستهد  المستثمرين: 3الهد  

  التعري  ببرنامج "تونس الذكية" لدى الهد  المحدد: 4الهد  

 

 المنشأ رنامج التش يل خار   لد  مؤشرات قيس األداء الخاصة -4-2-2
 

 

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

2015 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

  دد  رص العمل الجديدة 
   

 3.000 10.000 10.000 10.000 

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

2015 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 
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ل زمة لتوقيع  تفا  معدل المدة الزمنية ا
"تونس الذكية"  نط قاً م  الموا  ة 

  المبدئية ل مست مر
   

 100 60 45 30 

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

2015 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 دد المست مري  الذي  تم 
االتصال بهم  ي برنامج "تونس 

 الذكية" 
   

 50 200 300 400 

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
  نجازات

2015 
 ت ديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 دد الن ريات الدولية الم تصة 
التي تم ذكر برنامج "تونس 

  الذكية"  يها
   

 5 10 15 20 

 الوحدة الهد  م  رات قيس  دا  
 إنجازات

2015 
 تقديرات

2012 2013 2014 2016 2017 0182  

لتي يتم الدولية  التظاهرات دد 
برنامج "تونس ب  يها التعري 

 الذكية" 
   

 
 

4 5 5 
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 الم سسات بطاقات المن آت و  -4-3 

 العمومية المتد  ة

 برنامج الت غيل  ارج ب د المن أ ي 
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 :  1بطـاقة  دد

إلدالم والتكوي  والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا مركز ا :  سم الم سسة:1بطاقة  دد 
 CIFODECOMالمواصالت 

 

 ت غيل  ارج ب د المن أبرنامج ال

I-  التعري 
 

القيام بحلقات  تأمي  التكوي  المستمر والرسكلة ألدوا  القطاع وتأهي  المنتدبي  الجدد، النشاط الرئيسي:. 1
 ك قصد تساي  دملية إدماجام للعم  ضم  قطاع المواصالت،إدادة تأهي  لفائدة الشبا  الراغبي  في ذل

المساهمة في إنجاز دراسات ذات صبغة إستشرافية حو  حاجيات سوق الشغ  في قطاع المواصالت 
وكذلك المساهمة في تطوير وسائ  التوثيق في مجا  المواصالت   بادتبار التطورات التكنولوجية

 والتكنولوجيا ذات العالقة،
  2013مارس  19صن  " " منذ : المن أة. ترتيب 2

 100و القيانون عيدد  2000نيوفمبر  27الميؤرخ فيي  2000لسنة  2827األمر عدد :  . مرجع االحداث3

الميؤرخ فيي  2001لسينة  64والذي تيم  تنقيحيه بالقيانون عيدد  1999ديسمبر  13المؤرخ في  1999لسنة 

 2001 جوان 25

 .2000نوفمبر  27المؤر  في  2000لسنة  2728ألمر ددد : ا. مرجع التنظيم االدار  والمالي4

 

II- : طار ال درة     ا دا  

 

التكييوين و مسيياهمة مباشييرة فييي تحقيييق  هييدا  البرنييامج الفرعييي تحديااد المساااهمة  ااي  هاادا  البرنااامج: 

  تأهيل الموارد البشرية

معيدات وبرمجييات   ساسا القتنياءمخصصة .د م 1.4استثمارات بقيمة : م  رات قيس االدا  و هّم ا ن طة

 .معلوماتية ومخابر للتكوين

)مسيياندة مالييية منحيية تصيير  وتنمييية ، تحيييين والمصييادقة عليي  بعييض النصييوص االجاارا ات المصاااحبة:  

 التنظيمية، ...(  
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 :  2بطـاقة  دد

 القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات اإلتصال" :  سم الم سسة:1بطاقة  دد 
 

  الت غيل  ارج ب د المن أج برنام

I-  م سسة  مومية ذات صبغة غير  دارية  التعريEPNA  
 

استغالل أو إقامة واستغالل أقطاب تكنولوجية أو جزء من الفضاءات المكونة لهذه األقطاب تكون  النشاط الرئيسي: .1
دعم التماون والتكامل بين  يانتها،التنسيق بخصوص استغالل وتمهد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وص تحت تصرفها،

وحدات البحث والتكوين واإلنتاج والتطوير،احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية داخل األقطاب وتأطيردهم 
استقطاب االستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب  ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم،

دعم التماون والتبادل مع األقطاب المماثلة والمؤسسات الجاممية و   في فضاءاته ت على االنتصابوتشجيع المؤسسا
 .ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا

  2013مارس  19صن  " " منذ : . ترتيب المن أة2

اث : األمررر / نررصف اإلحررد .2001مرراي  3المررؤر  فرري  2001لسررنة  50القررانو  درردد  : . مرجععع االحععداث3
 . 2001سبتمبر  17المؤر  في  2001لسنة  2189ددد 

 .2001سبتمبر  17المؤر  في  2001لسنة  2189األمر ددد : مرجع التنظيم االداري والمالي 

 

II- : طار ال درة     ا دا  

 

لمنياطق تهيئية امساهمة مباشرة في تحقيق  هدا  البرنيامج الفرعيي تحديد المساهمة  ي  هدا  البرنامج: 

 الذكية

منهييا بالخصييوص .د م 4.6بقيميية  2016جملييية سيينة  اسييتثمارات: م  اارات قاايس االدا  و هااّم ا ن ااطة

  شييغال" مشييروع بعنييوان وإعتمييادات د.  900 بقيميية" العييرض وف يياء بالقطيياع النهييوض مركييز" مشييروع

 د.  600 بقيمة" ومنوبة للقطب الكهربائية الشبكة تأهيل

)مسيياندة مالييية منحيية تصيير  وتنمييية ، تحيييين والمصييادقة عليي  بعييض النصييوص  االجاارا ات المصاااحبة:  

 التنظيمية، ...(  
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 : 5البرنامج 

 ال يادة والمساندة

 رئيس البرنامج :

 

 السيد محمد   ي الماجر 
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المساندة وبرنامج ال يادة 
 رئيس البرنامج 

الماجر السيد محمد   ي 

ا دا م  رات قيس  و هدا          

المنتدبة اإلطارات عدد
بالتكوين النمتفعين نسبة

التأطير نسبة

تطوير الموارد       الهد  
البشرية 

الوقود استهالك كلفة
السيارات اسطول اصالح و الصيانة اكلفة

تحسين التصر  في       الهد  
وسائل النقل 

التحكم مستوى
 مان سالمة       الهد  

المعلومات بالوزارة 

العامة المنخرطة  في منظومة  اإلدارتعدد 

اخرى و عالمة  إيزو

عدد إجراءات اإلصالح اإلداري المنجزة 
عدد الوثائق المو وعة عل  ذمة المواطن 

 اجراءاتتفعيل      الهد  

اإلصالح اإلداري وتحسين عالقة 
المواطن باإلدارة

عدد المستثمرين في القطاع
دفع  وتحفيز       الهد  

االستثمار في القطاع

عدد الخدمات االلكترونية عل  الخط
توفير بيئة قانونية    6.9الهد  

مالئمة لسالمة الشبكات

الميزانية

الدفع  إعتمادات

  ل  دينار 

11 026

نفقات التصر 

7 900

نفقات التنمية

326

صناديق 

الخزينة

0

الهياكل المتد  ة  ي البرامج الفر ية

البيئة القانونية 
الرقمية

المساندة اإلستراتجية العملياتيالتنسيق  البرامج الفرعية

الديوان•

وحدة التصر  حسب األهدا  •

إلنجاز مشروع تطوير 

ولة التصر  في ميزانية الد 

وحدة التصر  حسب األهدا  •

لمتابعة نتائج القمة العالمية 

حول مجتمع المعلومات

العامة للمصال   االدارة•
المشتركة

التفقدية العامة لتكنولوجيا •

المعلومات واالتصال

العامة للمنش ت  االدارة•

سات العمومية والمؤس 

الكتابة القارة لل جنة •

الوزارية للصفقات

اإلدارات 

العامة

الهيئة الوطنية •

لالتصاالت

المركز الطبي واالجتماعي•

االتصالية•

تعاونية البريد واالتصاالت•

المؤسسات 

العمومية 

A
K
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 و استراتيجيته القيادة والمساندةتقديم  رنامج   -5-1
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 :و استراتيجيتهالبرنامج تقديم  1.5

 

 التوفيق بين طبيعة الحاجيات والجدوى الوظيفية عند االنتداب .1
 ية تنمية القدرات والمهارات المهن .2
 ترشيد النفقات والتحكم في استهالك الوقود وصيانة السيارات اإلدارية .3
 دعم الثقافة المعلوماتية واستغالل التكنولوجيا الحديثة .4
 بين اإلدارة والمتعاملين معها النوعية والكمية بالعالقة النهوض .5
 القطاع، في االستثمار و دفع تحفيز .6
 ،توفير بيئة قانونية مالئمة لسالمة الشبكات .7

 
 

 تنفيذها، عل  والسهر تعليماته وإبالغ للوزارة العام بالنشاط علما الوزير إحاطة  .1

 بينها، والتنسيق الوزارة هياكل مختل  بين العالقة توطيد .2

 عالم،اإل ووسائل الوطنية والمنظمات الرسمية الهيئات بين العالقة ربط  .3

 ومتابعتها، ومراقبتها مباشرة به الملحقة الهياكل  نشطة عل  اإلشرا   .4

 .الوزارة عمل مجال في الحكومية البرامج متابعة  .5

 الديوان، و ع اء للوزير الرسمية التنقالت تنظيم .6

 عنها، المعلن الفنية لألعطاب المستمرة المتابعة  .7

 الوزير، إل  ةالمحال اإلستعجالي الطابع ذات الشكاوي معالجة  .8

 للنجدة، العملياتية الخاليا مختل  بين العمل تنسيق  .9
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 مختل  إسداء في بها المعمول اإلدارية المسالك و اإلجراءات خصوص في المواطنين إرشاد  .10

 ، إليهم الخدمات

 الجهات مع بخصوصها والتنسيق دراستها و اإلداري الموفق من الواردة الملفات تجميع  .11

 المعنية،

 النقابية، الصبغة ذات االجتماعات في وزارةال تمثيل .12

 بالقطاع، المهنية الجمعيات ومختل  القطاعية اإلجتماعية المفاو ات متابعة .13

 الوزارة تهم التي الخارجية والعالقات الدولي بالتعاون المتعلقة المسائل ومتابعة جمع  .14

 بالنظر، إليها الراجعة والمؤسسات

 المتعلقة المسائل يخص ما في واإلقليمية الدولية هياكلوال األخرى الوزارات مع التنسيق  .15

 الوزارة، بأنشطة

 مجاالت في األطرا  والمتعددة واإلقليمية الثنائية المفاو ات جميع في الوزارة تمثيل  .16

 واإلتصال، المعلومات تكنولوجيا

 را ،األط متعددة والملتقيات الدورات وفي الثنائية المشتركة اللجان في الوزارة تمثيل  .17

 نطاق في المندرجة بالمسائل تعن  التي واإلقليمية الدولية الهياكل مع العالقات تطوير  .18

 .بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الوزارة مشموالت

 المختصة، والمصال  المعنية األطرا  مع بالتنسيق اإلداري اإلصالح خطط متابعة .19

 عل  والعمل ومتابعــتــها عواناأل توظي  ومخــططات والمهن اإلجــراءات  دلة و ع  .20

 تحيــينها،

 الكفاءات، وتطوير الخدمات جودة تحسين بخصوص والمقترحات التصورات مختل  بلورة  .21

 بها، الواردة المالحظات تفعيل عل  والعمل الرقيب المواطن مؤسسة تقارير تلقي  .22

  هدا  إلنجاز اتومعطي ووثائق وبيانات تصاري  من تطلبه ما بكل المعنية الجهات موافاة  .23

 الرشيدة، الحوكمة

 عل  والق اء الرشيدة الحوكمة بمبادئ والعمل الشفافية لتكريس والبرامج التصورات بلورة  .24

 الفساد،  سباب

 والقرارات والبيانات والمعطيات المعلومات جميع عل  اإلطالع من المواطنين تمكين  .25

 الموقع عل   و مباشرة سواء كتبالم نشاط حول السنوية والتقارير والبرامج والمصاري 

 .العمل بها الجاري والتراتيب للتشريع طبقا وذلك اإللكتروني

 وجلسات الم يقة الوزارية والمجالس الوزارية بالمجالس المتعلقة الملفات إعداد عل  السهر .26

 ، الوزارية العمل

 وجلسات الم يقة الوزارية والمجالس الوزارية المجالس في المتخذة القرارات تنفيذ متابعة  .27

 بالنظر، إليها الراجعة والمؤسسات الوزارة بأنشطة المتعلقة الوزارية العمل

 .القرارات هذ  تطبيق حول دورية تقارير إعداد  .28
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 والمتوسط القريب المدى عل  واإلتصال المعلومات نظم بتطوير خاصة عمل خطة و ع  .29

 المختصة، الهياكل مع بالتنسيق وذلك

 مراعاة مع الوزارة صلب المعلومات وتبادل اإلعالمية وسائل ستعمالا تنمية عل  السهر .30

 المجال، في الوطنية األهدا 

 الوزارة مصال  لجميع اإلعالمي للنظام اإلستراتيجي المديري المخطط عل  لمصادقةا .31

 للوزارة، السنوي العملياتي المديري المخطط وكذلك بالنظر لها الراجعة والمؤسسات

 انتداب برامج وكذلك والبرمجيات اإلعالمية اإلقتناءات مجال في ارةالوز سياسة  بط  .32

 واإلتصال، المعلومات بتكنولوجيا المختصين في مجاالت األعوان

  و القطاعية الصبغة ذات اإلستراتيجية المشاريع إنجاز تقدم بمدى خاصة قيادة جداول إعداد  .33

 بلوغها مدى وقياس المشاريع زإنجا ومتابعة لقيادة  ليات إرساءوالعمل عل  الوطنية 

 المرسومة، لألهدا 

 اإلدارية البيانات وإتاحة المشاركة ي من بما الواب مواقع بتطوير المتعلقة الخدمات تأمين  .34

 محركات خالل من إليها نفاذال و مان وتحيينها إدارتها عل  والعمل مفتوحة، بطريقة

 المتداولة، البح 

 .وصيانتها اإلعالمية توالتطبيقا التجهيزات في التصر   .35

 العمل، وبرامج والمشاريع اإلستراتيجيات إقتراح  .36

 العمل، وبرامج والمشاريع اإلستراتيجيات بإنجاز الكفيلة التشريعية التوجهات و ع  .37

 استغالل قصد ومالئمتها إستعمالها واقتراح بالقطاع المتعلقة التكنولوجيا متابعة عل  السهر  .38

  واالجتماعية، االقتصادية التنمية ططاتمخ اختيارات إطار في  مثل

 الوزير، قبل من طرحها يتم التي المسائل كل حول الر ي وإبداء الجديدة الخدمات تنمية  .39

 واإلتصال المعلومات تكنولوجيا بقطاع المتعلقة التنمية مخططات إنجازات تقييم  .40

 

  الهياكل المتدخلة في  رنامج البنية التحتية الرقمية: -5-1-1
 من:مج يتكون برنا

 

 

  

  

 
 البرامج الفرعية -5-1-2
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  التنسيق العملياتي 
  المساندة االستراتيجية 
 البيئة القانونية الرقمية 

 

 :و  هدا ه م موالت البرنامج 2.5

 

  1مشموالت البرنامج الفرعي عدد  -أ
 

ي م هذا الهد  مؤشرات قيس  داء ذات العالقة بتطوير القدرات المهنية لألعوان واإلطارات من 

المدروسة انطالقا من حي  التكوين وتنمية المهارات إ افة إل  دعم نسبة التأطير عبر االنتدابات 

الحاجيات الحقيقة لمركز العمل ومواصفات القائم بالخدمة وذلك كما يثبته جدول مؤشرات قيس 

خالل الثال  سنوات المقبلة تعتبر مقبولة  % 49  إل % 38اآلداء . إن تطور نسبة التــــأطير من 

 عة.حي   نها ستمكن من معالجة و عية النقص الهيكلي بصفة تدريجية وناج

 

كما  ن عدد االنتدابات المتوقعة تمت عل   ساس ما سجل من مغادرات تقاعد، إلحاق وما سجل من 

نقص ثابت وتراكمي لدى بعض الهياكل اإلدارية بحكم  ن ما تم سابقا الترخيص فيه من انتدابات  لم 

ابات كما وقعت يكن كافيا لتغطية الحاجيات الحقيقية للوزارة لذا، فإن التوقعات الجملية لالنتد

 إطارا وعونا. 103برمجتها  من إطار النفقات المتوسط المدى ستكون في حدود 

 

كذلك فإن التركيز عل  تحسين نسب التكوين عبر إثراء توسيع مجاال التكوين من شأنه  ن يدعم 

وينهض بالمؤهالت المهني لإلطارات واألعوان، لذا تم اعتماد تمشي تصاعدي لتحسين نسب 

 .2016سنة  % 50إل   2014سنة  % 40من  التكوين

 

 ما تحسين نسب التأطير فإنه يعتبر من المؤشرات الرئيسة لتطوير البنية الهيكلية والوظيفية لوزارة 

 .ذات مشموالت فنية وطابع استراتيجي
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يد اليقظة والبح  عن مصادر االقتصاد ترشيد النفقات العمومية يستوجب من المصال  مزإن 

للتحكم في االستهالك دون المس بالحد األدن  من مستوى الخدمات ولهذا الغرض تم اعتماد مؤشر 

 كلفة استهالك الوقود لما لهذا العنصر من تأثير عل  نسق العمل.

التحكم  لذا فإن نسب تطور االعتمادات الم منة بالتوقعات يمكن اعتبارها في  قص  مستويات

باعتبار استنادها إل  مقاييس مو وعية ذات صلة بزيادة الخطط الوظيفية مستقبال  و ارتفاع سعر 

 . %11.8سنوات المقبلة في حدود  3المحروقات مما جعل معدل تطور النفقات خالل 

 

ن كما  ن اعتماد نظام لإلصالح والصيانة المنتظمة الفعالة ألسطول السيارات من شأنه  ن يقلص م

المصاري  الجانبية والناتجة عن تفاقم تهالك المحركات وبالتالي ارتفاع تكلفة اإلصالحات 

الميكانيكية وعل  هذا األساس وباعتبار تجدد  سطول السيارات فقد كانت نسبة تطور النفقات خالل 

 .% 2.6السنوات المقبلة بمعدل 

ؤشر المعتمد والمتمثل في مستوى التحكم يتعلق بتقييم مستوى ن ج سالمة النظام المعلوماتي إن الم

للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي وهو عبارة عل  مجموعة من  27002بالوزارة طبقا لمعيار 

 القواعد التنظيمية والوسائل الفنية والبشرية والقانونية لحماية المعلومات الحساسة.

 

  2البرنامج الفرعي عدد مشموالت  -ب
 

 

ترتكز الجهود في هذا المجال عل  تطوير البرمجيات اإلعالمية بمختل  المصال  قصد إدراج عديد 

الخدمات عل  الخط وذلك عبر شبكة األنترنات كما تحرص المصال  المختصة بالوزارة عل  توفير 

 مة لبلوغ األهدا  المرسومة  من مشروع اإلدارة اإللكترونية.اآلليات الالز

 مؤشرات قيس  داء وهي : 3يت من هذا الهد  

 عدد اإلدارات العامة المنخرطة بمواصفة ايزو أو عالمة أخرى 

 نجزةإجراءات اإلصالح اإلداري الم 

 عدد الوثايق الموضوعة علب ذمة المواطن 
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الو 
 حدة

قانو   انجازات
 المالية

 ت ديرات

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  تطوير الموارد الب رية:  1.3الهد  
         دد ا طارات المنتدبة:  1.1.3الم  ر 

        : نسبة النمتفعي  بالتكوي   2.1.3الم  ر 
        : نسبة التأطير 3.1.3الم  ر 

  تحسي  التصر   ي وسائل الن ل:  2.3الهد  
        : ك فة استه ك الوقود 1.2.3الم  ر 
        : ك فة الصيانة و اص ح اسطول السيارات2.2.3الم  ر 

 ضما  س مة المع ومات بالوزارة  : 3.3الهد  
        :  مستوى التحكم 1.3.3الم  ر 

 االن راط  ي ا دارة االلكترونية:  4.3الهد  
        : ال دمات     ال ط 1.4.3الم  ر 

 تفعيل اجرا ات ا ص ح ا دار  وتحسي    قة المواط  با دارة:  5.3الهد  
:  دد ا دارت العامة المن رطة                                 1.5.3الم  ر 

  ي منظومة  يزو  و   مة ا رى
       

        :  دد  جرا ات ا ص ح ا دار  المنجزة  2.5.3الم  ر 
        :  دد الو ائ  الموضو ة     ذمة المواط   3.5.3الم  ر 

 البيئة القانونية الرقمية 3 مشموالت البرنامج الفرعي عدد (ت

 القطاع، في االستثمار و دفع تحفيز

 قانونية مالئمة لسالمة الشبكات،توفير بيئة 
 

 أهداف قيس األداء الخاصة  البرنامج -5-1-3
 حوصلة ألهدا  البرنامج:

 تتمثل  هدا  البرنامج في:

 : دعم الكفاءات البشرية والمادية وحسن توظيفها1-1-9الهد  

 : تطوير جودة الخدمات االدارية والمعلوماتية2-1-9الهد  

 والرقابة : تطوير وظائ  التخطيط3-1-9الهد  

 : رسم التوجهات االستراتيجية لمواكبة التحوالت التكنولوجية 1-2-9الهد  

 : دفع التعاون الدولي لدعم عالقات الشراكة واالستثمار 2-2-9الهد  

  القطاععدد المستثمرين في  :1-3-9الهد  
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 عدد الخدمات االلكترونية عل  الخط 1-4-9الهد  

 رنامجمؤشرات قيس األداء الخاصة  الب -5-1-4
 

 1البرنامج الفر ي م  رات قيس ا دا   (د

 

 

 

 

 

 2البرنامج الفر ي م  رات قيس ا دا   (ذ

مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  

 تقديرات س إنجازات الوحدة

3  2  1  1  2  3  

نسبة  :  1-1-1-9المؤشر 

 التأطير 

        

نسبة  :2-1-1-9المؤشر 
 األعوان المنتفعة بالتكوين

        

نسبة : 3-1-1-9المؤشر  

 والمعدات تجديد التجهيزات

        

مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  

 تقديرات س إنجازات الوحدة

3  2  1  1  2  3  

عدد :  1-2-1-9المؤشر 

الخدمات والمنظومات على 
الخط وعلى الشبكة 

 الداخلية

        

نسبة  :2-2-1-9المؤشر 
  استغاللها

        

مؤشرات قيس أداء 
  الهدف  

زاتإنجا الوحدة  تقديرات س 

3  2  1  1  2  3  

نسبة : 1-3-1-9المؤشر

تنفيذ عقود البرامج وعقود 
 األهداف

        

عدد   :2-3-1-9المؤشر 
مهمات تقييم آداء المصالح 

وتطور مؤشرات تحسن 
 جودة الخدمات
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 3البرنامج الفر يم  رات قيس ا دا   ( 

 

 نـفـ ـات البرنامج 3.5

 

 ميزانية البرنامج  ( 
  نجازات بيــــــــــــا  البرنامج

1-س  
قانو  
 المالية 
 س
(1) 

 ت ديرات
2016 

 نسبة التطّور 
 1س+ -س

ا تمادات 
 التعهد

ا تمادات 
 الد ع
(2) 

 المب غ
(2)-(1) 

 

 %) النسبة )
(2)- (1)( /1) 

   8542    نف ات التصّر 

   5232    التأجير العمومي

   2062    وسائل المصالح

   1249    التد ل العمومي

   3230    نف ات التنمية

   3230    االست مارات المبا رة

           الموارد العامة ل ميزانية

مؤشرات قيس أداء 
  الهدف  

 تقديرات س إنجازات لوحدةا

3  2  1  1  2  3  

  :  1-1-2-9المؤشر 
مستوى إعداد ومتابعة 

 استراتيجية القطاع

        

 ت ديرات س  نجازات الوحدة  الهد   م  رات قيس  دا  

3-س 2-س  1-س  1س+  2س+  3س+   

 دد   :  1-2-2-9الم  ر 
االتفاقيات السنوية الممضاة مع 

 ئات ا ق يمية والدوليةالهي

        

 دد   :2-2-2-9الم  ر 
 المهمات بال ارج

        

مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  

 تقديرات س إنجازات الوحدة

3  2  1  1  2  3  

 دد   :  1-1-3-9المؤشر 
  المست مري   ي ال طا

        

نسبة  :2-1-3-9المؤشر 

 األعوان المنتفعة بالتكوين
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           موارد ال روض ال ارجية الموظفة

       وميالتمويل العم

           الموارد العامة ل ميزانية

           موارد ال روض ال ارجية الموظفة

       صنادي  ال زينة

   11772    مجمو  البرنامج

 

 ميزانية البرامج الفر ية  
 البرامج الفر ية

 
 طبيعة النف ة

 التنسي  العم ياتي
المساندة 
 ا ستراتجية

 المجمو  حسب طبيعة النف ة البيئة ال انونية الرقمية

 8542  3744 4798 نف ات التصّر  

 5232  2365 2866 التأجير العمومي 

 2062  406 1656 وسائل المصالح 

 1249  973 276 التد ل العمومي 

 3230  0 3230 نف ات التنمية 

االست مارات 
 المبا رة 

3230 0  3230 

     التمويل العمومي 

      صنادي  ال زينة

المجمو  حسب البرامج 
 الفر ية

8028 3744  11772 

 

  س س ة النتائج )ا نجازات( والت ديرات ال اصة بالم  ر

 الت ديـرات 2015 ا نجازات الوحدة م  ر قيس ا دا : 

2012 2013 2014 2016  2017 2018 

 153 140 130 118 120 123 170 %  دد ا  وا  المنتفعي  بالتكوي 

 268 263 258 253 257 296 274  العدد الجم ي لأل وا 

د ا  وا  المنتفعي  بالتكوي  /  العدد  د

 الجم ي لأل وا 

 63%  42%  47%  47%  50.4 % 53.3  % 57.1% 
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 الم  رات بطاقات   -5-4 
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 طـاقة المـ  ــــر: نسبة التأطيرب
 1-1-1-9: الم  ر رمز

 نسبة التأطير تسمية الم  ر:

 2015تاريخ تحيي  الم  ر:

 

I- ال صائص العامة ل م  ر 

 البرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر: برنامج ال يادة والمساندة .1

 التنسي  العم ياتي - 1البرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه الم  ر: البرنامج الفر ي  دد  .2

 ة والمادية وحس  توظيفهاد م الكفا ات الب ري - 1-1-9الهد  الذ  يرجع  ليه الم  ر :  .3

 -متصر  مست ار  - ما  و  ) متصر   2تعري  الم  ر:  دد اال وا  المنتمي  ال  الصن    .4

 -مح ل مركز   -مهندس  ول  -مهندس رئيس  -متف د مركز  ل مواص ت  -متف د ل مواص ت 

 -ر ي متصر   ي الو ائ  وا  -متصر  مست ار  ي الو ائ  وا ر ي  -ت ني  ول  -مح ل

مست ار المصالح العمومية بالنسبة ال  العدد الجم يل ل  وا  االداريي  -مكتبي  -حا ظ مكتبات 

 والفنيي  والعم ة

 م  ر وسائلنو  الم  ر: .5

 (( efficienceم  ر  ا  ية  طبيعة الم  ر: .6

 التفريعات )ا دارة المركزية..( الوزارة .7

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 

  1   +2 (:        Formule) طري ة احتساب الم  ر .1

 المجمو  الجم ي لأل وا                                               

 وحدة الم  ر: النسبة المائوية .2

 المعطيات ا ساسية  الحتساب الم  ر:  حصائيات ذات مصدر  دار  .3

ال  و  طري ة تجميع المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر : تجميع المعطيات م   دارة  .4

 االدارية و المالية.

 مصدر المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر:  دارة ال  و  االدارية و المالية. .5

 :  ي ال   ي ا ول م  السنة تاريخ توّ ر الم  ر .6

 (: Valeur cible de l’indicateurال يمة المستهد ة ل م  ر ) .7
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 دارية والماليةالمس ول    الم  ر بالبرنامج: المك   بإدارة ال  و  ا  .8

III- قرا ة  ي نتائج الم  ر 

  س س ة النتائج )ا نجازات( والت ديرات ال اصة بالم  ر .1

 

 تح يل النتائج وت ديرات ا نجازات ال اصة بالم  ر: تحسي  نسبة تأطير ا  وا  ا داريي  والفنيي   .2

 رسم بياني لتطور الم  ر: .3

 مجة لتح ي  ال يمة المن ودة ل م  ر: االنتدابات والترقيات  هم ا ن طة المبر .4

(المتع  ة بالم  ر :  دم موا  ة مصالح رئاسة الحكومة ومصالح  limitesتحديد  هم الن ائص ) .5

 وزارة المالية      دد ال طط المزمع ط ب التر يص  يها م  قبل الوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا نجازات الوحدة م  ر قيس ا دا :  نسبة التأطير

2015 

 الت ديـرات

2012 2013 2014 2016  2017 2018 

 105 103 100 93 95 100 90  1 دد ا طارات م  الصن   

 45 40 35 32 31 39 45  2 دد ا طارات م  الصن   

427  مجمو  ا  وا    296 257 252 265 267 270 

%50  النسبة  46%  50%  50%  51 % 54 % 56 % 
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 ه ك  الور  ) المواد المكتبية(.: نسبة است3بطـاقة المـ  ــــر  دد 

 

 3/ 1/ 1/ 9: الم  ر رمز

 السيارات اإلدارية.وصيانة   نسبة االقتصاد في تكلفة اصالح تسمية الم  ر:

  )شهر نوفمبر من كل سنة( السداسية الثانيةتاريخ تحيي  الم  ر: 

I- ال صائص العامة ل م  ر 

 دةالقيادة والمسانالبرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر:  .1

 : التنسيق العملياتيالبرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه الم  ر .2

 دعم الكفاءات البشرية والمادية وحسن توظيفهاالهد  الذ  يرجع  ليه الم  ر :  .3

يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى القدرة عل  التحكم في مستوى استهالك الورق : تعري  الم  ر .4

لورق هو  كثر المواد المكتبية استهالكا في اإلدارة من طر  المصال  اإٌلدارية باعتبار وان ا

ويشهد استهالكه تزايدا كبيرا كما ان  سعار  تشهد تزايدا مطردا مما يستدعي  رورة ترشيد 

 استهالكه.

 م  ر نتائج نو  الم  ر: .5

 ،(efficacité socio-économique)، م  ر نجا ة  طبيعة الم  ر: .6

 ات الجهوية...(التفريعات )حسب الجهات، حسب ا دار .7

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 

 (Nombre de rame distribué/mois)طري ة احتساب الم  ر:  .1

  Rame/mois  وحدة الم  ر: .2

معدل الكلفة الجملية الستهالك الورق من خالل متابعة   المعطيات ا ساسية  الحتساب الم  ر: .3

 . مدى نسق تزويد المصال  بالورق من النوعين العادي والرفيع

 ، تقريرطري ة تجميع المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر:  .4

 . منظومة التصر  في المخزونمصدر المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر:  .5

 شهر نوفمبر من كل سنة:  تاريخ توّ ر الم  ر .6

 (Rame/mois…… )ال يمة المستهد ة ل م  ر:  .7

 رئيس مصلحة التزويدالمس ول    الم  ر بالبرنامج:  .8
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 وصيانة السيارات ا دارية.  : نسبة االقتصاد  ي تك فة اص ح2بطـاقة المـ  ــــر  دد 

 

 2/ 1/ 1/ 9: الم  ر رمز

 السيارات اإلدارية.وصيانة   نسبة االقتصاد في تكلفة اصالح :تسمية الم  ر

  )شهر نوفمبر من كل سنة( السداسية الثانيةتاريخ تحيي  الم  ر: 

 

I-  ل م  رال صائص العامة 

 القيادة والمساندةالبرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر:  .1

 : التنسيق العملياتيالبرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه الم  ر .2

 دعم الكفاءات البشرية والمادية وحسن توظيفهاالهد  الذ  يرجع  ليه الم  ر :  .3

ى استهالك الوقود يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى القدرة عل  التحكم في مستو: تعري  الم  ر .4

 للسيارات المصلحية التي يقودها السائقون التابعون لمختل  المصال  اإلدارية بالوزارة

 م  ر نتائج نو  الم  ر: .5

 ،(efficacité socio-économique)، م  ر نجا ة  طبيعة الم  ر: .6

 التفريعات )حسب الجهات، حسب ا دارات الجهوية...( .7

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 

 

 (dinars/voiture /an)احتساب الم  ر:  طري ة .1

 dinars  وحدة الم  ر: .2

معدل الكلفة الجملية إلصالح وصيانة السيارات المصلحية في   المعطيات ا ساسية  الحتساب الم  ر: .3

الشهر باعتبار التدخالت المنجزة عل  كل سيارة بما في ذلك التدخالت التي تهم الصيانة والتدخالت التي 

 . لعطاب التي تتعرض لها السيارةتهم إصالح ا

 ، تقريرطري ة تجميع المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر:  .4

دفتر متابعة صيانة السيارات اإلدارية وملفات إصالح مصدر المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر:  .5

 . السيارات والفاتورات الواردة عل  المزودين
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 ةشهر نوفمبر من كل سن:  تاريخ توّ ر الم  ر .6

 (dinars..…ال يمة المستهد ة ل م  ر: ) .7

 المكل  باإلدارة الفرعية للوسائلالمس ول    الم  ر بالبرنامج:  .8

 

 

 : نسبة االقتصاد  ي استه ك الوقود ل سيارات ا دارية1بطـاقة المـ  ــــر  دد 

 

 1/ 1/ 1/ 9: الم  ر رمز

 المصلحية نسبة االقتصاد في استهالك الوقود للسيارات :تسمية الم  ر

  )شهر نوفمبر من كل سنة( السداسية الثانيةتاريخ تحيي  الم  ر: 

I- ال صائص العامة ل م  ر 

 القيادة والمساندةالبرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر:  .1

 : التنسيق العملياتيالبرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه الم  ر .2

 دية وحسن توظيفهادعم الكفاءات البشرية والماالهد  الذ  يرجع  ليه الم  ر :  .3

يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى القدرة عل  التحكم في مستوى استهالك الوقود : تعري  الم  ر .4

 للسيارات المصلحية التي يقودها السائقون التابعون لمختل  المصال  اإلدارية بالوزارة

 ( ind de résultatsم  ر نتائج )نو  الم  ر: .5

 ، (efficacité socio-économique)م  ر نجا ة  طبيعة الم  ر: .6

 التفريعات )حسب الجهات، حسب ا دارات الجهوية...( .7

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 

 (nombre de litre /kilomètre)طري ة احتساب الم  ر:  .1

 litre/voiture/an  وحدة الم  ر: .2

حية كل شهر كمية الوقود الموزعة لفائدة السيارات المصل  المعطيات ا ساسية  الحتساب الم  ر: .3

والتي يتم متابعتها من خالل المعطيات األساسية المدونة بدفتر متابعة تسليم وصوالت الوقود 

 . للسائقين

 طري ة تجميع المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر ) ستمارة، ت رير،  ستبيا ...(  .4

 . سائقيندفتر متابعة تسليم وصوالت الوقود للمصدر المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر:  .5

 شهر نوفمبر من كل سنة:  تاريخ توّ ر الم  ر .6
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 (: 150L/voiture/anال يمة المستهد ة ل م  ر ) .7

 المكل  باإلدارة الفرعية للوسائلالمس ول    الم  ر بالبرنامج:  .8

 

 دد مهمات ت ييم طر  تسيير المصالح وتر يد النف ات العمومية والتوظي  بطـاقة المـ  ــــر: 

 رداالم ل ل موا
 

 

 1-3-1-9 : الم  ر رمز

 تسمية الم  ر:  دد مهمات ت ييم طر  تسيير المصالح وتر يد النف ات العمومية والتوظي  االم ل ل موارد

 تاريخ تحيي  الم  ر:

I- ال صائص العامة ل م  ر 

 البرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر: ال يادة والمساندة .1

 نسي  العم ياتيالبرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه الم  ر: الت .2

 الهد  الذ  يرجع  ليه الم  ر : تطوير وظائ  الرقابة .3

بعمليات مراقبة التصر  االداري والمالي لبعض اإلدارات  المهمات المتعلقةتعري  الم  ر:  .4

والمؤسسات  العمومية الراجعة بالنظر للوزارة واإلدارات الجهوية الراجعة بالنظر للبريد  المركزية

الت تونس وتقييم نشاط وحدات انتاجية ومراكز التوزيع، ومراقبة ح ور االعوان التونسي او التصا

ومعالجة الشكاوي والعرئض  وعمليات مراقبة للسيارات االدارية بمرابض االيواء خارج اوقات العمل,

 المتعلقة بالصفقات والمناظرات وبالتراخيص المسندة.

 (Ind d’activitéم  ر ن اط )نو  الم  ر: .5

 (efficacité socio-économique)م  ر نجا ة  لم  ر:طبيعة ا .6

 التفريعات  .7

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 

 (:  ددFormuleطري ة احتساب الم  ر ) .1

 وحدة الم  ر:  دد .2

 والمتع  ة بالم  ر المعطيات ا ساسية  الحتساب الم  ر:  دد المهمات المنجزة .3

 رير التف ديةطري ة تجميع المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر: ت ا .4

 مصدر المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر: ت رير ن اط .5
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 جانفي م  السنة الموالية 31:  تاريخ توّ ر الم  ر .6

 60(: Valeur cible de l’indicateurال يمة المستهد ة ل م  ر ) .7

 المس ول    الم  ر بالبرنامج: االدارة العامة ل تف دية .8

 

III- قرا ة  ي نتائج الم  ر 

  س س ة النتائج )ا نجازات( والت ديرات ال اصة بالم  ر .1

 

 نتائج وت ديرات ا نجازات ال اصة بالم  ر:تح يل ال .2

يعود اساسا للو عية االستثنائية التي تمر بها البالد منذ  2014و 2013ان انخفاض االنجازات بين سنتي 

ب القيام بتنقالت إل   2014اندالع الثورة وخاصة ما اتسمت به سنة  من تنامي لظاهرة اإلرهاب، مما صع 

ة التفقدية العامة مقارنة بقانون الجهات الداخلية، ومحدودية  اإلمكانيات المادية والبشرية المو وعة عل  ذم 

لسنة  1998متفقد حسب قانون اإلطار المنصوص عليه باألمر عدد  20متفقدين مقابل  10اإلطار )

المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال( ا افة ال   2012سبتمبر  11المؤرخ في  2012

 ( باتصاالت تونس وإحالة متفقد عل  التقاعد .02ج بعض اطارات التفقدية العامة )إدما

 

 

 

 

 

 

 

 الت ديـرات 2015 ا نجازات الوحدة  دا : م  ر قيس ا

2012 2013 2014 2016  2017 2018 

 دد مهمات ت ييم طر  
تسيير المصالح وتر يد 

النف ات العمومية والتوظي  
 االم ل ل موارد الب رية

 80 80 70 60 49 105 70  دد
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 رسم بياني لتطور الم  ر: .3

 

  هم ا ن طة المبرمجة لتح ي  ال يمة المن ودة ل م  ر:  .4

 وفقا لقانون االطار الترفيع في عدد االطارات المختصة بالتفقدية العامة وسد الشغورات -

 توفير الوسائل المادية ال رورية )وسائل النقل، الحواسيب المحمولة....( -

 (المتع  ة بالم  ر limitesتحديد  هم الن ائص ) .5

ال يمكن التحديد بصفة دقيقة لعدد المهمات واألبحا  التي يمكن ان تنجزها التفقدية العامة بصفة مسبقة   -

 ( .1)س + 

 * ت ديم  ن طة البرنامج:              

تقديم مختل  األنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في السنة المالية المعنية مع 

 بيان تأثيرها المالي )اإلعتمادات الخاصة بكل نشاط(.

 الم  رات الهد 
 ت ديرات
2016 

 ا  تمادات ا ن طة
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   3-1-9الهد  

تطوير وظائ  
طر  تسيير ت ييم   الرقابة

المصالح وتر يد النف ات 
العمومية والتوظي  

  االم ل ل موارد الب رية

الترفيع في عدد االطارات  - 70
المختصة بالتفقدية العامة وسد 

 الشغورات وفقا لقانون االطار

توفير الوسائل المادية  -

ال رورية )وسائل النقل، 

 الحواسيب المحمولة....(

 

 

 

  ييم جودة  دمات المر   العامبطـاقة المـ  ــــر: ت
 

 

 2-3-1-9 : الم  ر رمز

 تسمية الم  ر: ت ييم جودة  دمات المر   العام

 تاريخ تحيي  الم  ر:

 

I- ال صائص العامة ل م  ر 

 البرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر: ال يادة والمساندة .1

 البرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه الم  ر: التنسي  العم ياتي .2

 يرجع  ليه الم  ر : تطوير وظائ  الرقابة الهد  الذ  .3

معاينة حالة البنايات وظرو  استقبال الحرفاء وجوانب النفاذ والسالمة  المهماتتعري  الم  ر:  .4

 والقيام ببحو  ادارية تخص شكاوى وعرائض الموطنين.

 (Ind d’activitéم  ر ن اط )نو  الم  ر: .5

 (efficacité socio-économique)م  ر نجا ة  طبيعة الم  ر: .6

 التفريعات  .7

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 

 (:  ددFormuleطري ة احتساب الم  ر ) .1

 وحدة الم  ر:  دد .2

 المعطيات ا ساسية  الحتساب الم  ر:  دد المهمات المنجزة والمتع  ة بالم  ر .3
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 طري ة تجميع المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر: ت ارير التف دية .4

 الحتساب الم  ر: ت رير ن اط مصدر المعطيات ا ساسية .5

 جانفي م  السنة الموالية 31:  تاريخ توّ ر الم  ر .6

 15(: Valeur cible de l’indicateurال يمة المستهد ة ل م  ر ) .7

 المس ول    الم  ر بالبرنامج: االدارة العامة ل تف دية .8

 

 

 

III- قرا ة  ي نتائج الم  ر 

  س س ة النتائج )ا نجازات( والت ديرات ال اصة بالم  ر .1

 تح يل النتائج وت ديرات ا نجازات ال اصة بالم  ر: .2

لو عية االستثنائية التي تمر بها البالد منذ يعود اساسا ل 2014و 2013ان انخفاض االنجازات بين سنتي 

ب القيام بتنقالت إل   2014اندالع الثورة وخاصة ما اتسمت به سنة  من تنامي لظاهرة اإلرهاب، مما صع 

ة التفقدية العامة مقارنة بقانون  الجهات الداخلية، ومحدودية اإلمكانيات المادية والبشرية المو وعة عل  ذم 

لسنة  1998متفقد حسب قانون اإلطار المنصوص عليه باألمر عدد  20ن مقابل متفقدي 10اإلطار )

المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال( ا افة ال   2012سبتمبر  11المؤرخ في  2012

 ( باتصاالت تونس وإحالة متفقد عل  التقاعد. 02إدماج بعض اطارات التفقدية العامة )

 م  ر:رسم بياني لتطور ال .3

 

 الوحدة م  ر قيس ا دا : 

 ا نجازات

2015 

  ديـراتالت

2012 2013 2014 2016  2017 2018 

ت ييم جودة  دمات المر   

  العام

 

 20 20 18 15 12 25 14  دد
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  هم ا ن طة المبرمجة لتح ي  ال يمة المن ودة ل م  ر:  .4

 الترفيع في عدد االطارات المختصة بالتفقدية العامة وسد الشغورات وفقا لقانون االطار -

 توفير الوسائل المادية ال رورية )وسائل النقل، الحواسيب المحمولة....( -

 (المتع  ة بالم  ر limitesن ائص )تحديد  هم ال .5

ال يمكن التحديد بصفة دقيقة لعدد المهمات واالبحا  التي يمكن ان تنجزها التفقدية العامة بصفة مسبقة   -

 (.1)س + 

 * ت ديم  ن طة البرنامج:              

 ت ديرات الم  رات الهد 
2016 

 ا  تمادات ا ن طة

   3-1-9الهد  

تطوير وظائ  
  قابةالر

 

ت ييم جودة  دمات 
  المر   العام

 
 
 
 
 
 

الترفيع في عدد االطارات  - 18

المختصة بالتفقدية العامة وسد 

 الشغورات وفقا لقانون االطار

توفير الوسائل المادية  -
ال رورية )وسائل النقل، 
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هم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر في السنة المالية المعنية مع تقديم مختل  األنشطة التي تسا

 بيان تأثيرها المالي )اإلعتمادات الخاصة بكل نشاط(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطـاقة المـ  ــــر:  دد الم اريع المنجزة
 

 

 9-2-1-1/ 1-2-9/ 02/ 9: الم  ر رمز

 عدد المشاريع المنجزة:تسمية الم  ر

 تاريخ تحيي  الم  ر:

I- ل صائص العامة ل م  را 

 برنامج ال يادة والمساندةالبرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر: .1

 المساندة االستراتيجيةالبرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه الم  ر: .2

 رسم التوجهات ا ستراتيجية لمواكبة التحوالت التكنولوجيةالهد  الذ  يرجع  ليه الم  ر : .3

 يعنسبة ت دم  نجاز الم ارتعري  الم  ر: .4

 ( ind de résultatsم  ر نتائج )نو  الم  ر: .5

 
 

 الحواسيب المحمولة....(

 الترفيع في من  التنقل -
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 ،(efficacité socio-économique)م  ر نجا ة طبيعة الم  ر: .6

 التفريعات )حسب الجهات، حسب ا دارات الجهوية...(: ال يوجد .7

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 

 (:عدد المشاريعFormuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 وحدة المؤشر:العدد .2

ية الحتسابالمؤشر: حالة المشاريع )فكرة، في طور الدراسة، رصد الميزانية، المعطيات األساس .3

 طلب عروض، بصدد اإلنجاز، منجز...(

 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش )إستمارة، تقرير، إستبيان...(: جدول قيادة .4

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:رؤساء البرامج األربعة .5

 :نهاية  السنة  ف ر المؤشرتاريخ تو .6

 (: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد نبيل الشمك .8

 

متابعة إنجاز المشاريع المندرجة  من المخطط الوطني اإلستراتيجي)عدد * الهد :
 المشاريع المنجزة(

 

   المشاريع االستراتيجية متابعة إنجاز المشاريع : يتول  مكتب اإلشرا  علت ديم الهد  -
 

 ت ديرات الم  رات الهد 
2016 

 ا  تمادات ا ن طة

متابعة  نجاز 
الم اريع 

المندرجة ضم  
الم طط الوطني 

 ا ستراتيجي

 دد 
الم اريع 
 المنجزة

 بإنجييييياز الكفيلييييية التشيييييريعية التوجهيييييات و يييييع 
 العمل وبرامج والمشاريع اإلستراتيجيات

 إنجيييياز تقييييدم بمييييدى خاصيييية يييييادةقو ديييييج دادإعيييي
 القطاعييييية لصييييبغةات اذ اإلسييييتراتيجية المشيييياريع

 الوطنية  و

 بقطييياع المتعلقييية لتنمييييةلمخططيييات  إنجييياز تقيييييم
 واالتصال المعلومات تكنولوجيا
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بطـاقة المـ  ــــر:  دد االتفاقيات السنوية الممضاة مع الهيئات 

 والدوليةاالق يمية 
 

 

   1-3-2-9:  الم  ر رمز

  دد االتفاقيات السنوية الممضاة مع الهيئات االق يمية والدولية :تسمية الم  ر

 

 

I- ال صائص العامة ل م  ر 

 : ال يادة والمساندة9البرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر: ب  .1

 :المساندة االستراتيجية 2البرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه الم  ر:  ب/   .2

 : د ع التعاو  الدولي لد م   قات ال راكة واالست مار2-2-9الهد  الذ  يرجع  ليه الم  ر : .3

 .................... :تعري  الم  ر .4

 (ind de résultatsم  ر نتائج )نو  الم  ر: .5

 ، (efficacité socio-économique)م  ر نجا ة  طبيعة الم  ر: .6

 الجهوية...(التفريعات )حسب الجهات، حسب ا دارات  .7



 
 

  2016 لسنة ا دا      ل  درة السنو  الم رو                                                                                           19093/
 

 

الرقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجيات وزارة                                           2016 

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 

(:  دد االتفاقيات ال نائية الممضاة +  دد االتفاقيات Formuleطري ة احتساب الم  ر ) .1

 الممضاة مع الهيئات االق يمية والدولية

 وحدة الم  ر:  دد .2

 المعطيات ا ساسية  الحتساب الم  ر: ........... .3

 لم ش ) ستمارة، ت رير،  ستبيا ...( طري ة تجميع المعطيات ا ساسية الحتساب ا .4

 مصدر المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر: ............. .5

 : ..................... تاريخ توّ ر الم  ر .6

 (:  .............Valeur cible de l’indicateurال يمة المستهد ة ل م  ر ) .7

 لي والع قات ال ارجية المس ول    الم  ر بالبرنامج: المك   بمكتب التعاو  الدو .8

III- قرا ة  ي نتائج الم  ر 

 

 بطـاقة المـ  ــــر:  دد المهمات بال ارج
 

 

   2-3-2-9:  الم  ر رمز

  دد المهمات بال ارج :تسمية الم  ر

 

I- ال صائص العامة ل م  ر 

 : ال يادة والمساندة9البرنامج الذ  يرجع  ليه الم  ر: ب  .1

 :المساندة االستراتيجية 2م  ر:  ب/  البرنامج الفر ي الذ  يرجع  ليه ال .2

 : د ع التعاو  الدولي لد م   قات ال راكة واالست مار2-2-9الهد  الذ  يرجع  ليه الم  ر : .3

 .................... :تعري  الم  ر .4

 (ind d'activitéم  ر ن اط )نو  الم  ر: .5

 ، (efficacité socio-économique)م  ر نجا ة  طبيعة الم  ر: .6

 ريعات )حسب الجهات، حسب ا دارات الجهوية...(التف .7

II- التفاصيل الفنية ل م  ر 
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 (:  دد المهمات بال ارجFormuleطري ة احتساب الم  ر ) .1

 وحدة الم  ر:  دد .2

 المعطيات ا ساسية  الحتساب الم  ر: ........... .3

 طري ة تجميع المعطيات ا ساسية الحتساب الم ش ) ستمارة، ت رير،  ستبيا ...(  .4

 مصدر المعطيات ا ساسية الحتساب الم  ر: ............. .5

 : ..................... تاريخ توّ ر الم  ر .6

 (:  .............Valeur cible de l’indicateurال يمة المستهد ة ل م  ر ) .7

 المس ول    الم  ر بالبرنامج: المك   بمكتب التعاو  الدولي والع قات ال ارجية  .8

 

 

 

 

 


