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 :إستراتجیة المھمة  -1

  
إلى النھوض بقطاع " 2020تونس الرقمیة "تھدف الخطة اإلستراتیجیة   

تكنولوجیات االتصال واإلقتصاد الرقمي، من خالل إرساء مجتمع جدید قوامھ النفاذ 

اإلندماج االجتماعي للمعلومات والمعرفة یأخذ في االعتبار حق تكافؤ الفرص عبر 

الرقمیة للحد من الفوارق بین كل الفئات وضمان المساواة بین الجھات  ةومحو الفجو

بما یضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقھ في الخلق 

واإلبداع في األنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجاالت، وكذلك 

إلكترونیة تكون في خدمة المواطن والمؤسسة تتمیّز  حقھ في التعامل مع إدارة

 .بشفافیتھا ونجاعة معامالتھا

في تقییمھا وتحیینھا لبلورة رؤیة  مھمةوترتكز ھذه االستراتیجیة التي شرعت ال

، على اعتماد االقتصاد الرقمي 2025استشرافیة لبرنامج تونس الرقمیة في أفق 

كقاطرة لتطویر مختلف القطاعات األخرى، وذلك بفسح مجاالت المبادرة واالستثمار 

وتطویر مناخ األعمال من خالل وضع أطر تشریعیة وترتیبیة محفزة لبعث وتطویر 

ناشئة تقوم خاصة على اإلبتكار والتجدید واعتماد التكنولوجیات الحدیثة مؤسسات 

وتحقق قیمة مضافة عالیة وتتمیّز بقدرة تنافسیة على المستویین الوطني والدولي، بما 

 .یجعل من تونس وجھة تكنولوجیة إقلیمیة ومنصة رقمیة في اتجاه دول المنطقة

من ثالث محاور " 2020الرقمیة  لتونس"وتتكون الرؤیة االستراتیجیة للقطاع 

 :أساسیة
 

الخاصة وتحفیز النمو وخلق القیمة  درةتحریر المبا: على الصعید الوطني •

 المضافة في االقتصاد الوطني عبر االبتكار وتطویر الكفاءات،

تونس في مجال االقتصاد الرقمي في محیطھا  تعزیز موقع: على الصعید الدولي •

وجھة استثماریة جاذبة وقبلة للباعثین الشبان المتوسطي واالفریقي وجعلھا 

 والمؤسسات الناشئة،
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اعتبار المواطن محور الرؤیة : على صعید الخدمات الموجھة للمواطن •

االستراتیجیة للتحول الرقمي عبر مساھمتھ في جعلھ متصال باالنترنات ذات 

ذكیة  التدفق العالي وبأحدث التكنولوجیات الرقمیة وتمكینھ من العیش في مدن

وعصریة، إضافة إلى تسھیل تلبیة حاجیاتھ وتوفیر ظروف عیش كریمة لھ 

وتسھیل حیاتھ عبر خدمات رقمیة ال نقدیة سھلة النفاذ وإدارة رقمیة ال تستخدم 

  .األوراق وتلبي حاجیاتھ

 :للقطاع فتتمثل أساسا في اإلستراتیجیةأما األھداف 

الرقمیة عبر نفاذ أفضل للمعلومة ضمان االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة  .1

 .والمعرفة وتعمیم االستفادة من السعة العالیة جّدا

 .إرساء إدارة اإلكترونیة في خدمة المواطن والمؤسسة تكرس مبادئ الحوكمة الرشیدة .2

التأسیس لمنوال اقتصادي جدید یقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجدید وتحفیز  .3

من خالل التسویق للوجھة التونسیة كقطب تمیز ونسیج االستثمار في المجال الرقمي 

 .كفاءات في اإلقلیم

 .ضمان سالمة الفضاء السیبرني والنظم المعلوماتیة والشبكات .4

 :تقدیم برامج المھمة  
في إطار اإلعداد لتطبیق مقتضیات القانون األساسي الجدید للمیزانیة فقد تم منذ سنة 

لیاتي لبرامج مھمة تكنولوجیات االتصال الشروع في عملیة التنزیل العم 2018

واالقتصاد الرقمي بالتنسیق مع المصالح المختصة بوزارة المالیة وذلك قصد تحدید 

والفاعلین العمومیین المتدخلین في تحقیق األھداف اإلستراتیجیة الوحدات العملیاتیة 

 .للمھمة

ابتداء من سنة وقد أفضت ھذه العملیة إلى خارطة برامج جدیدة سیتم إعتمادھا 

عوض ثالث برامج " التنمیة الرقمیة"وتتكون من برنامج عملیاتي واحد  2020

اإلقتصاد  برنامج البنیة التحتیة اإلتصالیة، برنامج( 2019عملیاتیة تم إعتمادھا سنة 

 ).الرقمي وبرنامج الحكومة اإللكترونیة

 2020وان سنة وتبعا لذلك ستكون خارطة برامج مھمة تكنولوجیات اإلتصال بعن 

 : متكونة من



 
والذي یشمل على برنامج فرعي واحد وأربع 

وكل الفاعلین العمومیین  مھمةوحدات عملیاتیة تمثل الھیاكل المركزیة التقنیة بال

وثالث وحدات ویتفرع بدوره إلى برنامج فرعي واحد 

 :عملیاتیة منھا مؤسستین عمومیتین ذات صغة إداریة وھما

  الفرعیة رامجبوال البرامج

 

 عدد األھداف
  اإلستراتیجیة

عدد مؤشرات قیس 
  األداء

03  06  

03  03  

06  09  

تكنولوج ات االتصال واالقتصاد الرقمي

الق ادة : البرنامج التاسع
والمساندة

الق ادة والمساندة: 

3 

والذي یشمل على برنامج فرعي واحد وأربع " التنمیة الرقمیة"برنامج عملیاتي واحد

وحدات عملیاتیة تمثل الھیاكل المركزیة التقنیة بال

 التابعین للقطاع، 

ویتفرع بدوره إلى برنامج فرعي واحد " القیادة والمساندة" برنامج 

عملیاتیة منھا مؤسستین عمومیتین ذات صغة إداریة وھما

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتونس

 المدرسة العلیا للمواصالت بتونس

البرامج حسب المھمة ھیكلة: 1 عدد بیاني رسم

  

 األداء وأنشطة البرامج إطار: 1  عدد

  عدد األنشطة  البرامج

  12التنمیة الرقمیة

  04القیادة والمساندة

  16  =  المجموع

تكنولوج ات االتصال واالقتصاد الرقمي مهمة

البرنامج التاسع

: 1ب ف

التنم ة : األول البرنامج
الرقم ة

التنم ة الرقم ة: 1ب ف

برنامج عملیاتي واحد 

وحدات عملیاتیة تمثل الھیاكل المركزیة التقنیة بال

التابعین للقطاع، 

برنامج  

عملیاتیة منھا مؤسستین عمومیتین ذات صغة إداریة وھما

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتونس-

المدرسة العلیا للمواصالت بتونس-

 

 
 
 

  

 
 
  

عدد جدول
 

التنمیة الرقمیةبرنامج   

القیادة والمساندةبرنامج   

البرنامج

ب ف
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 :)2022- 2020(اطار النفقات متوسط المدى  
 
  :ومصادر التمویلبرمجة نفقات المھمة على المدى المتوسط حسب البرامج  3-1

                                         
 بحساب ألف دینار                                                                                                                            

  مصادر  البیان
  التمویل

  إنجازات
2016  

  إنجازات
2017  

  إنجازات
2018  

  م ق
2019  

  التقدیرات

2020  2021  2022  

البرنامج 
التنمیة 
  الرقمیة

  

موارد 
 114567 109367 106267 96164 115478 105304 89817 الدولة

          م ذ م ع
مجموع 
 114567 109367  106267 96164 115478 105304 89817 البرنامج

  برنامج
القیادة  

  والمساندة

موارد 
 35268 30635 27234 24951 7067 7807 7267 الدولة

 300 280  268  268 185 189 248 م ذ م ع

مجموع 
 35568 30915  27502  25219 7252 7996 7515 البرنامج

  المجموع

موارد 
 149835 140002 133501 121115 122545 113111 97084  ةالدول

 300 280  268  268 185 189 248 م ذ م ع

مجموع 
 150135 140282  133769  121383 122730 113300 97332 البرامج
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 برمجة نفقات المھمة على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر التمویل 3-2
  

  :حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي 2020تتوزع إعتمادات المھمة لسنة 
  

 ألف دینار : الوحدة  

مصادر  البیان
 التمویل

  إنجازات
2016  

  إنجازات
2017  

  إنجازات
2018 

  التقدیرات 2019 ق م
التبویب 

  القدیم
التبویب 

  2022  2021  2020  الجدید

نفقات 
  التأجیر

موارد 
 19200 18000 17000  14987 14987 13582 14442  14025 الدولة

           م ذ م ع
مجموع 

 19200 18000 17000  14987 14987 13582 14442  14025 القسم

نفقات 
 التسییر

موارد 
 3700 3602 3401 3110 3110 2280 2364  2293 الدولة

 300 280 268  268  268 185 189 248 م ذ م ع

  
مجموع 

 4000 3882 3669 3378 3378 2385 2553  2541 القسم

نفقات 
  التدخالت

موارد 
 64000 63500 63100  63018  3018 1964 1864 1853 الدولة

           ع م ذ م  

 
مجموع 

 64000 63500 63100  63018  3018 1964 1864 1853 القسم

نفقات 
  اإلستثمار

موارد 
 62935 54900 50000  40000  10000 4103 13561 10287 الدولة

           م ذ م ع  

  
مجموع 

 62935 54900 50000  40000  10000 4103 13561 10287 القسم

بقیة 
  النفقات 

موارد 
       90000 100616 80880 68626 الدولة

   م ذ م ع  
        

 
 

مجموع 
       90000 100616 80880 68626 القسم

  المجموع
  

موارد 
 149835 140002 133501  121115  121115 122545 113111 97084 الدولة

 300 280 268  268  268 185 189 248 م ذ م ع
مجموع 

 150135 140282 133769  121383  121383 122730 113300 97332 األقسام
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 : 2020توزیع نفقات المھمة لسنة  -4
 
  :توزیع نفقات المھمة حسب األقسام : 4-1
  

  ألف دینار: الوحدة                                                                                                            

  
  2019ق م 

  2020تقدیرات 
 التطور

 % المبلغ  التبویب الجدید  التبویب القدیم

  13.43  2013 17000  14987 14987  نفقات التأجیر

  9.35  291 3401 3110 3110 نفقات التسییر

  0.13  82 63100  )2(63018  3018  نفقات التدخالت

 25 10000 50000  )3(40000  10000  االستثمارنفقات 

       90000  )1(بقیة النفقات

 10.22 12386 133501  121115  121115  الجملة على موارد الدولة

 0 0 268  268  268  الموارد الذاتیة للمؤسسات
 10.20 12386 133769  121383  121383  الجملة العامة

  
موارد حساب صندوق تنمیة  تمثلد  م 09النفقات حسب التبویب القدیم  بقیة -)1(

  . االتصالو تكنولوجیات المعلومات و  المواصالت

م د كمنح بعنوان تدخالت  60 تم إدراج نفقات الحساب الخاص في الخزینة -)2(

  .تالمحاسبة العمومیة بقسم التدخال خاضعة لمجلةالالمؤسسات غیر 

  .م د كنفقات استثمار 30الحساب الخاص في الخزینة نفقات تم إدراج  -)3(

ما قدره  2020تبلغ بعنوان سنة و تجدر اإلشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنمویة 

  :حسب التبویب الجدید كما یلي  2019م د لسنة  100م د مقابل  110
  یناردلف بحساب أ                                                                                                         

  2020تقدیرات   2019ق م   
 التطور

 % المبلغ

  -  0  60000  60000  نفقات التدخالت

  25  10000 50000  40000 االستثمارنفقات 

  10  10000  110000  10000  الجملة
  

  : البرامج و األقسام و مصادر التمویلتوزیع نفقات المھمة حسب : 4-2



توز ع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمو ل

نظـام أمـد

2020 السنة المال ة:

7

  : مهمة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي17المهمة  

   حسب البرامج وطب عة النفقة ومصادر التمو ل  ما یلي2020تتوزع اعتمادات مهمة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي لسنـة  : 

المجموع العام  نفقات العمل ات
المال ة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمو ل

البرامج األقسام

 حساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : التنم ة الرقم ة1البرنامج  

1 612 000

60 000 000

14 655 000

30 000 000

1 612 00060 000 000106 267 000

1 612 000

14 655 000

90 000 000

44 655 000

44 655 000 000 267 000106 000 00060 612 1مجموع البرنامج
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المجموع العام  نفقات العمل ات
المال ة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمو ل

البرامج األقسام

 حساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : الق ادة و المساندة9البرنامج  

15 388 0003 401 000

268 000

3 100 0005 345 000

15 388 0003 401 0003 100 00027 234 000

27 234 000

268 000

5 345 000

5 345 000 000 100 0003 388 15مجموع البرنامج 3 669 00027 502 000

50 000 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

17 000 0003 401 000

268 000

60 000 000

3 100 0005 345 000

14 655 000

30 000 000

17 000 0003 401 00063 100 000133 501 000

28 846 000

14 655 000

90 000 000

268 000

المجموع العام  نفقات العمل ات
المال ة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمو ل

17 000 0003 669 00063 100 000133 769 000

50 000 000
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 وغیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیةتوزیع إعتمادات المؤسسات الخاضعة  -5
  

كما  2020في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمھمة، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتھا لسنة 
  :یلي

               
  ألف دینار :الوحدة             

  نفقات محمولة المؤسسات البرامج
 على منحة الدولة 

  نفقات محمولة 
 الجملة على موارد ذاتیة

 برنامج التنمیة الرقمیة

مؤسسات   -
غیر خاضعة  

لمجلة 
المحاسبة 

 العمومیة

60000*  60000* 

     
  برنامج القیادة و المساندة

 
 
  

مؤسسات -
خاضعة 
لمجلة 

المحاسبة 
 العمومیة

3762 268 4030 

         
         

 64030 268 63762 المجموع
صندوق تنمیة المواصالت و تكنولوجیات المعلومات و اإلتصال الذي تكتسي في شكل منح بعنوان التدخالت من * 

  .مصاریفھ الصبغة التقدیریة
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 :أعوان المھمة 
 

ویشمل العدد الجملي  عونا 435: 2020المھمة إلى موفّى سنة یبلغ عدد أعوان      

لألعوان المرخص فیھم بالوزارة بمصالحھا المركزیة باإلضافة إلى أعوان المؤسسات 

 :ویتوزعون على النحو التالي العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
  

 

أعوان 
االدارات 
المركزیة 
 والجھویة

أعوان 
المؤسسات 
العمومیة 
  الخاضعة

لمجلة المحاسبة 
 العمومیة

  1مجموع ال

أعوان 
المؤسسات 

العمومیة غیر 
الخاضعة لمجلة 

المحاسبة 
 (*) العمومیة

 2 المجموع

 :1البرنامج  -
 11017 10974 43  43  التنمیة الرقمیة

 :2برنامج ال-
 392 - 392 209 183 القیادة والمساندة

  11409 10974 435 209 226  الجزئيالمجموع 

  - - - - - إلحاقفي حالة  -

 11409 10974 435 209 226 العامالمجموع 

بعنوان  االتصالیبلغ عدد أعوان المؤسسات المنتفعة من منح صندوق تنمیة المواصالت و تكنولوجیات المعلومات و * 
  .عون 10974:  2020التدخالت لسنة 

  
  

 2020التحلیل اإلجمالي لنفقات المھمة لسنة  -7
 

تكنولوجیات االتّصال واالقتصاد الرقمي  مھمةتم إعداد مشروع میزانیة   

في إطار أولویات المرحلة حیث تھدف الخطة اإلستراتیجیة  2019بالنسبة لسنة 

إلى النھوض بقطاع تكنولوجیات االتصال واإلقتصاد " 2020تونس الرقمیة "

الرقمي، من خالل إرساء مجتمع جدید قوامھ النفاذ للمعلومات والمعرفة یأخذ في 

كل الجھات والفئات بما یضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات االعتبار 

المعلومات وحقھ في الخلق واإلبداع في األنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في 
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مختلف المجاالت، وكذلك حقھ في التعامل مع إدارة إلكترونیة تكون في خدمة 

  اتمیّز بشفافیتھا ونجاعة معامالتھالمواطن والمؤسسة ت

المؤرخ في  9وبناء على ما تقدم، وعمال بمقتضیات منشور السیّد رئیس الحكومة عدد   

وفق  2020المتعلّـــق بإعداد مشروع میــزانیة الدولة لســنة   2019مارس  29

المنظور البرامجي حسب الصیغ واألحكام الجدیدة الواردة بالقانون األساسي للمیزانیة 

تكنولوجیات  مھمةتم ضبط مشروع میزانیة  2019فیفري  13المؤرخ في  15عدد 

الرقمي باعتبار صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات  واالقتصاد االتصال

د مرسمة . م 121.115د مقابل .م 133.501في حدود  2020واإلتصال بعنوان سنة 

  .% 10أي بنسبة نمو تناھز  2019بقانون المالیة لسنة 

  نفقات التأجیر  -1- 7
د مقابل  م 17,000في حدود  2020تعھدا و دفعا لسنة تأجیر النفقات  ضبطت  

  .2019 سنةد مرّسمة  م 14,987

 تتوزع نفقات التأجیر بین 

 أد310 16               مھمةال -    

  أد 690                      المؤسسات -    

  )أد 340(    المدرسة العلیا للمواصالت بتونس §

  المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة في  §

                                                      )أد 350(                   المواصالت بتونس                     

 نفقات التسییر -2- 7
د  م 3,110د مقابل  م 3,401بـ  2020لسنة  التسییر تعھدا و دفعانفقات  ضبطت

  :وتتـوّزع بین % 9أي بنسبة نمّو تعادل  2019 سنةمرّسمة 

 ) أد 1609( مھمةنفقات ال •

                                          ).أد 1792(والمؤسسات التابعة لھا  •

  نفقات التدخالت -3- 7
م د مقابل  63,100حدود في  2020تعھدا و دفعا لسنة  تنفقات التدخال ضبطت

  :ھذه النفقات كما یلي و تمول  2019سنة  م د 63,018
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   على الموارد العامة لمیزانیة الدولة •
  : %2,7أي بنسبة نمّو تعادل  2019سنة د .م 3,018د مقابل .م 3,100

  :تتوزع ھذه اإلعتمادات بین -  

  أد 820 1                         : مھمةال -    

  )أد 275(        االجتماعيالتدخالت في المیدان  §

  )أد 545 1(    الّدولیة المساھمة في المنظمات §

  أد 280 1                   : المؤسسات -    

 

  الحسابات الخاصة في الخزینة موارد على •
على موارد حساب صندوق تنمیة المواصالت و تكنولوجیات  تنفقات التدخال تتمثل

المعلومات و اإلتصال في منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 

  .2020م د لسنة  60التدخالت و تبلغ العمومیة بعنوان 

  نفقات اإلستثمار -4- 7
م د سنة  40م د مقابل  50في حدود  2020دفعا لسنة نفقات االستثمار  ضبطت

  م د 72,705و قد رصدت لھذه النفقات إعتمادات تعھد في حدود  2019

  
 ألف دینار : الوحدة       

  

الموارد العامة 
 للمیزانیة

موارد قروض 
 موظفةخارجیة 

  
  المجموع  ح خ

 الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد

 42500 60785 24150 24150 14655 30000 3695 6635  مشاریع بصدد اإلنجاز

 7500 11920 5850 5850   1650 6070 مشاریع جدیدة

 50000 72705 30000 30000 14655 30000 5345 12705 المجموع 

  
  
  

  



  

  

  

  

  

  المحور الثاني

  نفقات المھمة حسب البرامج

  

  

  

  



 

  التنیة الرقمیةخارطة برنامج 

 
   

یشمل كل الوحدات  تتكون من برنامج عملیاتي واحد

العملیاتیة وكل الفاعلین العمومیین التابعین للقطاع، فإن محاور وأھداف إستراتیجیة 

تونس الرقمیة "برنامج التنمیة الرقمیة تتكون أساسا من محاور الخطة اإلستراتیجیة 

والتي حالیا بصدد التحیین لتمتد للخماسیة القادمة وتھدف إلى النھوض بقطاع 

تونس :4وع
الذكیة

الحكومة 
االلكترونیة

الوكالة الوطنیة 

المركز الوطني 

الوكالة الوطنیة 
للمصادقة 
 االلكترونیة

مؤسسة األقطاب 
التكنولوجیة 

 الذكیة

 برنامج

 برنامج فرعي

وحدات 
 عملیاتیة

فاعلین 
 عمومیین

13 

  التنمیة الرقمیة: 1البرنامج عدد 
 تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ

  :خارطة البرنامج 

خارطة برنامج : 2رسم بیاني عدد  

  

 

 : إستراتجیة البرنامج
تتكون من برنامج عملیاتي واحد مھمةباعتبار أن خارطة برامج ال

العملیاتیة وكل الفاعلین العمومیین التابعین للقطاع، فإن محاور وأھداف إستراتیجیة 

برنامج التنمیة الرقمیة تتكون أساسا من محاور الخطة اإلستراتیجیة 

والتي حالیا بصدد التحیین لتمتد للخماسیة القادمة وتھدف إلى النھوض بقطاع " 

التنمیة الرقمیة

التنمیة الرقمیة

الحكومة : 3وع
االلكترونیة

االقتصاد :2وع
الرقمي

البنیة التحتیة 
والخدمات الشاملة

الوكالة الفنیة 
لإلتصاالت

مركز الدراسات 
والبحوث 

الدیوان الوطني 
لإلرسال اإلذاعي 

 والتلفزي

الوكالة الوطنیة 
 للسالمة المعلوماتیة

الوكالة الوطنیة 
 للترددات

المركز الوطني 
 لإلعالمیة

 الدیوان الوطني للبرید

البرنامج عدد 
تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
  
خارطة البرنامج : 1-1
 

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

إستراتجیة البرنامج: 2- 1
باعتبار أن خارطة برامج ال

العملیاتیة وكل الفاعلین العمومیین التابعین للقطاع، فإن محاور وأھداف إستراتیجیة 

برنامج التنمیة الرقمیة تتكون أساسا من محاور الخطة اإلستراتیجیة 

2020 "

البنیة التحتیة :1وع
والخدمات الشاملة

الوكالة الفنیة 
 لإلتصاالت

مركز الدراسات 
والبحوث 
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یات االتصال واإلقتصاد الرقمي، من خالل إرساء مجتمع جدید قوامھ النفاذ تكنولوج

للمعلومات والمعرفة یأخذ في االعتبار كل الجھات والفئات بما یضمن حق المواطن في 

التواصل عبر شبكات المعلومات وحقھ في الخلق واإلبداع في األنشطة ذات المحتوى 

ذلك حقھ في التعامل مع إدارة إلكترونیة تكون المعرفي المرتفع في مختلف المجاالت، وك

 في خدمة المواطن والمؤسسة تتمیّز بشفافیتھا ونجاعة معامالتھا
 

 أداء البرنامج -2
  األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات األداء -1- 2
ضمان االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة الرقمیة عبر نفاذ : 1.1.1الھدف 

 والمعرفة وتعمیم االستفادة من السعة العالیة جّدا أفضل للمعلومة

 :تقدیم الھدف •

یندرج ھذا الھدف ضمن توجھات المخطط الوطني االستراتیجي لقطاع تكنولوجیات 

، حیث یرمي باألساس إلى إرساء "2020تونس الرقمیة "االتصال واالقتصاد الرقمي 

بین كل الجھات والفئات، مجتمع قوامھ المعلومات والمعرفة، یضمن تكافؤ الفرص 

ویضمن حق المواطن في االستفادة من الشبكات ذات السعة العالیة والسعة العالیة جدا، 

وتمكینھ من التعلم والمعرفة الحدیثة وحثھ نحو األنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع 

  .في مختلف المجاالت

  : ولتحقیق ھذا الھدف یتعین

تطویر وتعصیر البنیة التحتیة االتصالیة، إلى جانب تعمیم النفاذ لالنترنات  - 

على كامل التراب التونسي لفائدة كافة شرائح المجتمع، وھو ما یستھدف المواطن 

كمستعمل، كما یشّجع بصفة غیر مباشرة في انتصاب المستثمرین سواء التونسیین أو 

 األجانب وخلق دینامكیة اقتصادیة 

لعمل على تحسین الجودة والتحكم في األسعار وذلك من خالل توفیر مناخ ا -

وقد تعھد المشغلون ،  إجازات4 د تنافسي للقطاع حیث تم إلى حد اآلن اسنا

المتحصلون على اجازات لالتصاالت الجوالة من الجیل الرابع ومشغل الشبكة 
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ت في البنیة التحتیة ذات العمومیة لالتصاالت لتوفیر خدمات الجملة القیام باستثمارا

  .التدفق العالي وتوفیر التغطیة بھذه الشبكة

تكریس مبدأ التمییز اإلیجابي قصد تقلیص الفجوة الرقمیة في المناطق الداخلیة  -

المناطق (ومسایرة التحوالت التكنولوجیة وذلك بتنفیذ برنامج الخدمات الشاملة 

صاالت ذات السعة العالیة لفائدة المناطق لتحسین التغطیة وتوفیر خدمات االت) البیضاء

ذات المردودیة االقتصادیة الضعیفة أو المنعدمة بالنسبة لمشغلي شبكات االتصاالت 

  بھدف فك عزلتھا وضمان تكافؤ الفرص بین الجھات،

تركیز شبكة إداریة وطنیة مندمجة بھدف ربط جملة من المواقع اإلداریة  -

االتصاالت ذات السعة العالیة لتأمین خدمة االنترنات بمختلف مناطق الجمھوریة بشبكة 

واالنترانات والتطبیقات اإلعالمیة لإلدارة بما یسمح بتقریب الخدمات اإلداریة للمواطن 

ربط المؤسسات في / ربط البلدیات / ربط اإلدارات (خاصة بالمناطق الداخلیة للبالد 

  )قطاع العدل

بشبكة االنترنات ذات السعة ) لمعاھدالمدارس وا(ربط المؤسسات التربویة  -

  العالیة،

تعمیم النفاذ للشبكات ذات التدفق العالي عبر األلیاف البصریة حیث یتم مراجعة  -

مجلة التھیئة الترابیة بالتنسیق مع وزارة التجھیز في اتجاه اعتماد شبكة االلیاف 

  مرانیة،البصریة كمرفق عمومي ضروري یتعین توفیره ضمن أمثلة التھیئة الع

تثمین الترددات وترشید استغالل الطیف الترددي وحسن توظیفھ لتطویر  -

التكنولوجیات ذات السعة العالیة والعالیة جدا إلى جانب تدعیم المراقبة التقنیة الستعمال 

  الترددات وضمان جودة الطیف الترددي على كامل تراب الجمھوریة،

یة لألخذ بعین االعتبار أنترنات مراجعة المخطط الوطني للترددات الرادیو -

 األشیاء، حیث تم اعداد ملفات طلبات عروض واسناد اجازات لمشغلى أنترنات األشیاء

IOT    إلقامة واستغالل شبكات نفاذ لتوفیر خدمات انترنات األشیاء، وھو ما من شأنھ

علق التشجیع على خلق شركات ناشئة في مجال التجدید والتطویر التكنولوجي فیما یت

  .بالمحتوى والتطبیقات والشبكات
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اعتماد البث التلفزي الرقمي والبث اإلذاعي الرقمي واالطفاء التدریجي للبث  -

  .التناظري، بھدف تغطیة كامل تراب الجمھوریة

تنمیة الخدمات البریدیة خاصة ذات الطابع االجتماعي على كامل تراب  -

طني للبرید باعتباره الفاعل العمومي الجمھوریة وتحرص الدولة عن طریق الدیوان الو

المعني مباشرة بتحقیق ھذا الھدف، على توفیر تلك الخدمات وتأمینھا بالمناطق الریفیة 

والمناطق ذات المردودیة االقتصادیة الضعیفة، إلى جانب تنظیم السوق البریدیة 

وتعزیز دور القطاع كمرفق عمومي عبر تقریب الخدمات من الحریف وتطویرھا 

  .مراجعة تعریفات الخدمات البریدیة وتعصیر الخدمات المالیة للبریدو

 : مرجع الھدف •

تسعى الدولة إلى تحقیق العدالة االجتماعیة، "  12الفصل : الدستور التونسي **

والتنمیة المستدامة، والتوازن بین الجھات، استنادا إلى مؤشرات التنمیة واعتمادا على 

  ."تعمل على االستغالل الرشید للثروات الوطنیة كما. مبدأ التمییز اإلیجابي

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

 ."تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات االتصال

لكل شخص الحق في التمتع بخدمات االتصاالت، "  3الفصل   :مجلة االتصاالت **

  :ویتمثل ھذا الحق في

الحصول على الخدمات الشاملة لالتصاالت على كامل تراب الجمھوریة  -

  .التونسیة

  .التمتع بخدمات االتصاالت األخرى حسب مجال التغطیة لكل خدمة -

  .لكل خدمة حریة اختیار مزود خدمات االتصاالت حسب مجال التغطیة -

  . المساواة في الحصول على خدمات االتصاالت -

من مجلة االتصاالت الذي یعرف الخدمات الشاملة لالتصاالت  11الفصل  §

  .وشروط توفیرھا
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ضمان حق العموم في الخدمات البریدیة األساسیة : ".. الفصل األول: مجلة البرید**

  " ....مع تأمین سریة المراسالت

  .البرید الذي بین شروط ممارسة الخدمات البریدیة األساسیةمن مجلة  7الفصل  §

 : مبررات اعتماد المؤشرات •
ü  3نسبة التغطیة بالشبكات الجوالة حسب التكنولوجیا  :1.1.1.1المؤشرG/4G  

  3G/4Gان اعتماد مؤشر نسبة التغطیة بالشبكات الجوالة حسب التكنولوجیا 

من شأنھ أن یبین سعي الدولة إلى ضمان االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة 

الرقمیة، حیث كلما ارتفعت ھذه التغطیة كلما تم ضمان حق المواطن التونسي في النفاذ 

  .إلى شبكات االتصال كما ھو مكفول بالدستور التونسي

ü  نسبة التغطیة البریدیة:  2.1.1.1المؤشر: 

وطني للبرید على تحقیق قیمة مؤشر التغطیة البریدیة حسب یعمل الدیوان ال

 ."ساكن أو أقل 10000مكتب برید لكل "البلدیات في حدود 

إرساء إدارة اإلكترونیة في خدمة المواطن والمؤسسة تكرس مبادئ  :2.1.1الھدف 
 الحوكمة الرشیدة

 :تقدیم الھدف •

الدولة في ترسیخ مبادئ الحوكمة ان إرساء إدارة الكترونیة من شأنھ ان یكرس سیاسیة 

الرشیدة مما یعود نفعا على تحسین الخدمات المقدمة للمواطن واإلدارة وتعصیرھا وھذا 

 .في كنف الشفافیة الذي یضمن حق التكافؤ المجتمعي

" / 2020تونس الرقمیة "المخطط الوطني االستراتیجي : مرجع الھدف •

 ).2020-2016(مخطط التنمیة للخماسیة 

 : مبررات اعتماد المؤشرات •

ü  ع  دد الخ  دمات الرقمی  ة المقدم  ة للم  واطن واإلدارة لس  نة : 1.2.1.1المؤش  ر
2018  

االرتباط الوثیق لھذا المؤشر بمستوى الخدمات اإللكترونیة ومدى استعمالھا یّشجع على 

 .التأكد من مدى صلوحیة وجودة ھذه الخدمات



18 
 

ü اإلداري االلكتروني عن طریق تطبیق مدة معالجة البرید  :2.2.1.1المؤشر
 )علیسة(منظومة التصّرف اإللكتروني في المراسالت 

إن معدل مدة معالجة البرید اإلداري االلكترون ي ع ن طری ق تطبی ق منظوم ة التص ّرف 

یمّك ن م ن اتس اع رقع ة االس تعماالت ب ین مختل ف ) علیس ة(اإللكتروني ف ي المراس الت 

لتداول الیومي الحثیث على البیانات المطروح ة مم ا یس ھل اإلدارات والھیاكل المعنیة وا

  .في نجاعتھا طرق االستغالل ویساھم
 
 
 
 
 

التأسیس لمنوال اقتصادي جدید یقوم على دفع المبادرة الخاصة  :3.1.1الھدف 
والتجدید وتحفیز االستثمار في المجال الرقمي من خالل التسویق للوجھة التونسیة 

 .كفاءات، توفر فضاء سیبرنیا مؤمنا على المستوى اإلقلیميكقطب تمیز ونسیج 

 :تقدیم الھدف •
إل   ى فس   ح مج   االت " 2020ت   ونس الرقمی   ة "یھ   دف المخط   ط ال   وطني اإلس   تراتیجي 

المب  ادرة واإلس  تثمار وتط  ویر من  اخ األعم  ال م  ن خ  الل وض  ع أط  ر تش  ریعیة وترتیبی  ة 

والتجدی  د  االبتك  ارى محف  زة لبع  ث وتط  ویر المؤسس  ات االقتص  ادیة تق  وم خاص  ة عل  

التكنولوجیات الحدیثة لتحقیق قیمة مضافة عالیة وق درة تنافس یة عل ى المس توى  واعتماد

 . الوطني واإلقلیمي والعالمي

  2020الرقمیة  تونس: مرجع الھدف •

 : مبررات اعتماد المؤشرات •
ü  نسبة مساھمة ااالقتصاد الرقمي في الناتج المحلي : 1.1.3.1المؤشر

 اإلجمالي
اختیار ھذا المؤشر باعتباره یعكس واقع مساھمة القطاع في الناتج المحلي تم 

اإلجمالي وھو مؤشر محتسب باعتماد المعطیات المتوفرة ضمن الحسابات القومیة 

 .التي یمسكھا المعھد الوطني لإلحصاء
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ü  عدد فرص العمل الجدیدة :2.3.1.1المؤشر 
تكنولوجیا  في مجال مواطن شغلأساسا إلي خلق  یھدف مشروع تونس الذكیة

المحدثة من  الشغل و بالتالي تجدر متابعة تطورعدد مواطن المعلومات واإلتصال

قبل الشركات المنضویة تحت مشروع تونس الذكیة و جعلھ مؤشرا إستراتیجیا 

  .لتقییم أداء الوزارة

 
 

األھداف 
  اإلستراتیجیة

مؤشرات قیس 
 الوحدة الھدف  أداء 

 إنجازات
  ق م 
2019 

 تقدیرات
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

ضـــــــــــمان : 1.1.1الهـــــــــــدف 
االندماج االجتماعي والحّد من 
الفجوة الرقم ة عبر نفاذ أفضل 
للمعلومـــــة والمعرفـــــة وتعمـــــ م 
االســـتفادة مـــن الســـعة العال ـــة 

  جّدا

نســ ة التغط ـــة : 1.1.1.1المؤشــر
 الشــــــــــــــــ  ات الجوالــــــــــــــــة حســــــــــــــــب 

  3G/4Gلتكنولوج ا ا
 نس ة
 مائو ة

الجیل 
 الثالث

92.73 
% 

95.6
5 % 

97.7
6 
% 

    

الجیل 
 الرا ع

63.94 
% 

72.2
9 % 

87.0
5 % 

70 % 85 % 85 % 90 % 

نسـ ة التغط ـة : 2.1.1.1المؤشر 
 البر د ة

م تب   
بر د 
لكل 

1120
0 

 ساكن

م تب 
بر د 
لكل 

1125
0 

 ساكن

م تب بر د 
لكل 

10977 
 ساكن

م تب 
بر د 
لكل 

1083
4 

 ساكن

 م تب
بر د 
لكل 

1079
5 

 ساكن

م تب 
بر د 
لكل 

1088
9 

 ساكن

إرســـــاء إدارة :2.1.1الهـــــدف 
اإلكترون ة فـي خدمـة المـواطن 
والمؤسســــــة تكــــــرس م ـــــــادئ 

  الحو مة الرشیدة
  

عــدد الخــدمات  :1.2.1.1المؤشــر
الرقم ــــــــــــــــة المقدمــــــــــــــــة للمــــــــــــــــواطن 

 . واالمؤسسة

 
 خدمة

 

   
4 

 
9 

 
20 

 
50 

 
70 

مــــدة معالجــــة :2.2.1.1المؤشــــر 
البر ــــــــد اإلدار  االلكترونــــــــي عــــــــن 

التصــّرف  منظومــة طر ــ  تطبیــ 
ـــــــــــــي المراســـــــــــــالت  ـــــــــــــي ف اإللكترون

 ).عل سة(

 
 یوم

 

 
10 

 
7 5 4 3 2 

التأس س : 3.1.1الهدف 
لمنوال اقتصاد  جدید  قوم 
على دفع الم ادرة الخاصة 

والتجدید وتحفیز االستثمار في 
المجال الرقمي من خالل 

التسو   للوجهة التونس ة 
   قطب تمیز ونسیج  فاءات

نس ة  :1.3.1.1المؤشر 
مساهمة ااالقتصاد الرقمي في 

 الناتج المحلي اإلجمالي
 8 7.5 7   6  نس ة

عدد فرص :2.3.1.1 المؤشر
 العمل الجدیدة

 6000 6715 6554 4500 عدد
 

6000 6000 6000 
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  :أنشطة البرنامج -2-2
  

  األنشطة  البرنامج
  
  
  
  
  
  

  التنمیة الرقمیة          
  
  
  
  
  
  

  تطویر البنیة التحتیة لالتصاالت والخدمات الشاملة:  1 النشاط
 تنمیة االقتصاد الرقمي: 2النشاط 
 رقمنة االدارة: 3النشاط 
التشغیل في المجاالت الرقمیة  تشجیع االستثمار ودفع : 4النشاط 

 الموجھة للتصدیر  خاصة
 منحة لفائدة الدیوان الوطني للبرید: 5النشاط 
 منحة لفائدة مركز البحوث و الدراسات: 6النشاط 
 منحة لفائدة الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي و التلفزي: 7النشاط 
 الوكالة الوطنیة للسالمة المعلوماتیةمنحة لفائدة : 8النشاط 
 منحة لفائدة الوكالة الفنیة لإلتصاالت: 9النشاط 
 منحة لفائدة الوكالة الوطنیة للمصادقة اإللكترونیة: 10النشاط 
 منحة لفائدة المركز الوطني لإلعالمیة: 11النشاط 
 الذكیةقطاب التكنولوجیة تونس لألمنحة لفائدة مؤسسة : 12النشاط 

 
 نفقات البرنامج -3

  

       أد مقابل  106267في حدود  2020ضبطت نفقات برنامج التنمیة الرقمیة لسنة 
 وتتوزع كما یلي 2019سنة  أد 96164

  بحساب أد

 البیان
  

إنجازات 
2018 

تقدیرات   2019ق م  
التبویب   مصادر التمویل )%(النسبة  الفارق 2020

  القدیم
التبویب 

 الجدید

  نفقات
 التأجیر
 
  

 27.5 348 1612 1264 1264 9040 م ع م
       ح خ

 27.5 348 1612 1264 1264 9040 موارد الدولة
       م ذ م ع

 27.5 348 1612 1264 1264 9040 مجموع القسم

  نفقات التسییر

      1141 م ع م
         ح خ

        1141 موارد الدولة
         م ذ م ع

        1141 مجموع القسم

  نفقات التدخالت

 0 0 60000  60000    ح خ         م ق خ م       778 م ع م
 0 0 60000  60000   778 موارد الدولة

 0 0 60000  60000   778 مجموع القسم         م ذ م ع



21 
 

  االستثمارنفقات 

      3903 م ع م
 199 9755 14655 4900 4900  م ق خ م

   30000 30000   ح خ
 27.9 9755 44655 34900 4900 3903 موارد الدولة

       م ذ م ع
 27.9 9755 44655 34900 4900 3903 مجموع القسم

 
 بقیة النفقات

 
 
 
  

       م ع م
       م ق خ م

     90000 100616 ح خ
     90000 100616 موارد الدولة

       م ذ م ع
     90000 100616 مجموع القسم

 المجموع

 27.5 348 1612 1264 1264 14862 م ع م
 199 9755 14655 4900 4900  م ق خ م

 0 0 90000 90000 90000 100616 ح خ
 10.5 10103 106267 96164 96164 115478 موارد الدولة

       م ذ م ع
 10.5 10103 106267 96164 96164 115478 قساممجموع األ
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التنم ة الرقم ة

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

   حساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزان ة برنامج  التنم ة الرقم ة لسنة 

1البرنامج

434 20تطو ر البن ة التحت ة لالتصاالت والخدمات الشاملة

977 1تنم ة االقتصاد الرقمي

627 23رقمنة اإلدارة

تشج ع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقم ة خاصة الموجهة
230للتصدیر

000 1منحة لفائدة الدیوان الوطني للبر د

000 1منحة لفائدة مر ز الدراسات وال حوث لالتصاالت

989 40منحة لفائدة الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفز  

833 4منحة لفائدة الو الة الوطن ة للسالمة المعلومات ة

298 6منحة لفائدة الو الة الفن ة لالتصاالت

500 1منحة لفائدة الو الة الوطن ة للمصادقة اإللكترون ة

000 1منحة لفائدة المر ز الوطني لإلعالم ة
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380 3منحة لفائدة تونس لألقطاب التكنولوج ة الذ  ة

106 267  المجموع :



24

 حساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العمل ات
المال ة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  مـا یلي2020 مـا تتوزع تقدیرات  : 

1 612 00060 000 00044 655 000106 267 000 التنم ة الرقم ة1

1 612 00060 000 00044 655 000106 267 000 1جمـــلة البرنامج
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  :  نفقات التأجیر -3-1
  

في حدود  2020ضبطت نفقات التأجیر تعھدا ودفعا لبرنامج التنمیة الرقمیة لسنة     
  . 2019أد سنة  1264د مقابل أ 1612

 
 :عونا یتوزعون كما یلي  43، 2020األعوان المباشرون إلى موفى سنة یبلغ 

 
 

  بیان الخطط 1البرنامج 

 اإلداریون  20
 السلك المشترك للصحافیین العاملیین في اإلدارات العمومیة  0
 األعوان الوقتیون 0
 سلك التعلیم 0

 التقنیون 18
 أخرىخطط  2
 :اإلطار الطبي  0
 :العملة  3

 الجملة   43
  
  
 نفقات التدخالت  -2- 3
  

لبرنامج التنمیة الرقمیّة في حدود تعھدا و دفعا ضبطت نفقات التدخالت      

وتتعلّق بمنح  2019م د مرّسمة سنة  50مقابل  2020د دفعا لسنة .م 60

بعنوان التدخالت لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومیة غیر اإلداریة وغیر 

  خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیةال
 نفقات اإلستثمار -3- 3
  

في حدود  2020لبرنامج  التنمیة الرقمیة لسنة  دفعا ضبطت نفقات اإلستثمار
الفرعیة وتتوزع حسب البرامج . 2019سنة أد  34900 مقابل  أد 44655

  :على النحو التالي
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  ألف دینار : الوحدة           

إنجازات  البیان
تقدیرات  2019ق م  2018

النسبة  الفارق 2020
)%( 

 10.3 9755 44655 34900   1البرنامج الفرعي 

 10.3 9755 44655 34900  المجموع

 
 

  :كما یمكن توزیعھا كما یلي
 ألف دینار : الوحدة       

  

العامة الموارد 
 للمیزانیة

موارد قروض خارجیة 
 موظفة

  
  المجموع  ح خ

 الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد

 38805 54150 24150 24150 14655 30000 - -  مشاریع بصدد اإلنجاز

 5850 5850 5850 5850 - - - - مشاریع جدیدة

 44655 60000 30000 30000 14655 30000 - - المجموع 

  
 

  :أھم المشاریع المتواصلة والجدیدة الراجعة لبرنامج البنیة رقمیة §

  
  و الجدیدة المشار ع المتواصلة  التدخالت  األنشطة        
تطو ر : 1النشا 

البن ة التحت ة 
لالتصاالت 
والخدمات 

 الشاملة
 
 
 
 
 
 

إعداد  راس الشرو  واعتماد إجراءات طل ات 
 العروض

 
 
 
 
 
 
 
  

  تغط ة المناط  الب ضاءمشروع 
  الوطن ة اإلدار ة ة الش   مشروع

  RNIA II  2المندمجة  
مشروع منظومة مراق ة الش  ة الوطن ة اإلدار ة 

  NOCالمندمجة
  RNIA IIIمشروع الش  ة اإلدار ة المندمجة بلد ات   

  RNIA IVمشروع الش  ة اإلدار ة المندمجة عدالة 
أل اف  صر ة والسلك ة خارج ة  اثنتي  مشروع انجاز ش  ة

عشر مر  ا جامع ا وتسعة عشر معهدا عال ا للدراسات 
  التكنولوج ة

  مشروع القبول الفني لش  ة االل اف ال صر ة
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  مشروع البن ة التحت ة الوطن ة للمعلومات الجغراف ة  
مشروع ه  ل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع 

  الوطني
تحسین التغط ة  ش  ة االتصاالت لفائدة المؤسسات 

    Edunet 10 التر و ة لتوفیر السعة العال ة
تر یز خدمات ذات ق مة مضافة عبر الش  ات اإلدار ة  

  RNIAالمندمجة 
  

 
تنم ة  :2النشا  

  االقتصاد الرقمي

 
تطو ر استعمال ال طاقة التكنولوج ة متا عة  - 

مجاالت التجارة الدولّ ة وفتحها على 
االلكترون ة وارساء نظام ج ائي یخصها 

 .لتص ح  طاقة بن  ة دول ة رقم ة
عادة فتح قنوات التفاعل مع منظومات إ  - 

عالم ة مختصة في التحو الت المال ة وعدم 
فق  وذلك Paypal اإلقتصار على شر ة 

لفض اإلش ال المتعّل  بتأمین إدخال األموال 
التونس ة واألشخاص المستحقة للمؤسسات 

الطب عیین التونسیین  عنوان الخدمات المنجزة 
 .عبر األنترنات

   تعم م خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال-
M-Payment  استكمال المنظومة الترتیب ة و

الدفع بواسطة الهاتف  لوظ فة مزود خدمات
 الجّوال  التعاون مع البنك المر ز  التونسي

 العالميتحاد البر د  مواصلة التعاون مع اإل-
لتطو ر خدمات التجارة اإللكترون ة عن طر   
ش  ة البر د التونسي  غرض تجس م 

وتر یز مشروع     " Easy  Exportبرنامج
المنّصة اإلقل م ة لطرود التجارة اإللكترون ة 

  Ecom@africa "بتونس

 
  دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغر  و المتوسطة - 
 
التكّفل بإجراءات ومعال م تسجیل براءات االختراع لفائدة  - 

 المؤسسات الناشئة   
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إعداد تصّور و رنامج تنفیذ   النس ة  - 
برنامج تونس  للم ونین الثالث والرا ع من
تطو ر الكفاءات الناشئة والمتعلقین ت اعا ب

Talent Pool  اإلدماج الجغرافيو -
Inclusion Géographique  والشروع في

 .الم ونین  تجس م هذین

 Fonds des-تر یز صندوق الصنادی  - 
Fonds -   الذ  سیتولى تمو ل صنادی
مخّتصة تسند لها تراخ ص في  استثمار

النشا  مع التوقع بإم ان ة  عث صندوق 
  .مخّتص و  عث عدة صنادی   استثمار

الرقمي  التأهیلوضع تصّور لبرنامج  - 
  .للمؤسسات الصغر  والمتوسطة المجددة

 
  

رقمنة : 3النشا  
 االدارة

  

  .تر یز بوا ة موحدة للخدمات االلكترون ة -   
  تر یز نظام مدمج للبر د التونسي - 
  )الخدمات اإللكترون ة(تر یز البر د الرقمي للمواطن  - 
  تر یز بنك رقمي للبر د التونسي - 
  إرساء منظومة وطن ة للتعر ف الموحد للمواطن - 
  منظومة الحالة المدن ة تأهیل - 
الوطن ة للترا   البیني بین نظم تر یز المنظومة  - 

  المعلومات الوطن ة
  تر یز الحوس ة السحاب ة الوطن ة - 
اإللكتروني للطلب إرساء وتر یز منظومة الخالص  - 

  العمومي
" تعم م منظومة التصرف االلكتروني في المراسالت  - 

   اإلدارة" عل سة
 دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغر  و المتوسطة - 
التكّفل بإجراءات ومعال م تسجیل براءات االختراع لفائدة   - 

 المؤسسات الناشئة   
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 :4 النشا 
تشج ع 

االستثمار ودفع 
في  التشغیل

المجاالت 
الرقم ة 
الموجهة  خاصة

  للتصدیر

الترو ج واستقطاب االستثمار في میدان - 
تكنولوج ا المعلومات واالتصال  التنسی  مع 

  ،اله اكل المعن ة

إبرام مختلف االتفاق ات التي تندرج في  - 
إطار مشروع تونس الذ  ة لنهوض بنشا  
نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال 

المعلومات واالتصال ومتا عة  تكنولوج ا
  ،إنجازها

تنسی  إنجاز المشار ع التي تندرج في إطار  - 
 مشروع تونس الذ  ة،

تنسی  إسناد االمت ازات التي تلتزم بها  - 
  الدولة  عنوان المشروع ومتا عة

إنجاز التزامات األطراف المنتفعة بهذه  - 
  االمت ازات

العمل على تطویر الكفاءات في مجال  -

            ولوجیات  المعلومات واإلتصالتكن

  .و مطابقتھا لسوق الشغل

تصور وانجاز المحامل االشھاریة الخاصة بمشروع  -

  "تونس الذكیة"

  .اھرات عالمیةظالمشاركة في ت -.

  تنفیذ االستراتیجیة االتصالیة والترویجیة لتونس الذكیة -

معرض التشغیل  تظاھرات لفائدة طالبي الشغل منھا تنظیم -

 Smart Tunisia Job" تونس الذكیة"السنوي لبرنامج 

Fair.  

قدرات  لمالئمةتركیز نظام معلوماتي العمل على  -

وكفاءات الموارد البشریة التونسیة في مجال تكنولوجیات 

المعلومات واالتصال مع متطلبات فرص العمل في مجال 

االقتصاد الرقمي وتخصصاتھ ودعم وتطویر القدرة

  التشغیلیة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 :وحید

یش   تمل ھ   ذا البرن   امج الفرع   ي عل   ى جمل   ة األنش   طة التابع   ة 

أساس     ا لل     دیوان والمتعلق     ة بعملی     ات المتابع     ة والتقی     یم واإلش     راف والتخط     یط 

والدراس    ات كم    ا یض    طلع بوظ    ائف ال    دعم األفقی    ة الت    ي تق    وم بإس    داء مختل    ف 

الخ      دمات لبقی      ة الب      رامج العملیاتی      ة ومس      اندتھا ف      ي تحقی      ق أھ      دافھا وتنفی      ذ 

  :ویتفرع ھذا البرنامج الفرعي إلى ثالث وحدات عملیاتیة

 المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتونس

 المدرسة العلیا للمواصالت بتونس

 خارطة برنامج القیادة و المساندة

  

المدرسة العلیا : 3وع
للمواصالت بتونس

 برنامج فرعي

وحدات 
 عملیاتیة

 برنامج 
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  القیادة والمساندة: 9البرنامج 
 تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ

وحید تّم تقسیم برنامج القیادة والمساندة إلى برنامج فرعي

یش   تمل ھ   ذا البرن   امج الفرع   ي عل   ى جمل   ة األنش   طة التابع   ة  :القی   ادة والمس   اندة

أساس     ا لل     دیوان والمتعلق     ة بعملی     ات المتابع     ة والتقی     یم واإلش     راف والتخط     یط 

والدراس    ات كم    ا یض    طلع بوظ    ائف ال    دعم األفقی    ة الت    ي تق    وم بإس    داء مختل    ف 

الخ      دمات لبقی      ة الب      رامج العملیاتی      ة ومس      اندتھا ف      ي تحقی      ق أھ      دافھا وتنفی      ذ 

  .یاتھا

ویتفرع ھذا البرنامج الفرعي إلى ثالث وحدات عملیاتیة

 القیادة والمساندة: 1الوحدة العملیاتیة 

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بتونس: 2الوحدة العملیاتیة 

المدرسة العلیا للمواصالت بتونس :3الوحدة العملیاتیة 

 : خارطة برنامج القیادة و المساندة
خارطة برنامج القیادة و المساندة:  3عدد رسم بیاني 

القیادة والمساندة 

القیادة والمساندة

وع
للمواصالت بتونس

المعھد العالي ا:2وع
للدراسات التكنولوجیة 

بتونس
القیادة :1وع

والمساندة

  

البرنامج 
  

تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
 

تّم تقسیم برنامج القیادة والمساندة إلى برنامج فرعي

القی   ادة والمس   اندة
أساس     ا لل     دیوان والمتعلق     ة بعملی     ات المتابع     ة والتقی     یم واإلش     راف والتخط     یط 

والدراس    ات كم    ا یض    طلع بوظ    ائف ال    دعم األفقی    ة الت    ي تق    وم بإس    داء مختل    ف 

الخ      دمات لبقی      ة الب      رامج العملیاتی      ة ومس      اندتھا ف      ي تحقی      ق أھ      دافھا وتنفی      ذ 

یاتھامیزان

ویتفرع ھذا البرنامج الفرعي إلى ثالث وحدات عملیاتیة

Ø  الوحدة العملیاتیة

Ø  الوحدة العملیاتیة

Ø  الوحدة العملیاتیة

خارطة برنامج القیادة و المساندة -1- 1

  

وع
والمساندة
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  : إستراتیجیة برنامج القیادة و المساندة:  2- 1
تتمثل استراتیجیة برنامج القیادة والمساندة في فاعلیتھ من خالل دعمھ لبقیة البرامج 

  الخدمات المسداةالعملیاتیة من حیث احترام اآلجال وجودة 

العملیاتیة  لبقیة البرامج الرئیسيالقیادة والمساندة الرافد ھذا ویعتبر برنامج 

  :باعتبار طبیعتھ األفقیة حیث أنھ

ü یساند البرامج العملیاتیة في تجسیم أھدافھا  

ü یسدي لفائدتھا خدمات ذات اختصاص  

ü  الدعم التقني بما یمكن من إعداد المیزانیة وتنفیذھالھا یوفر. 

على  برنامج القیادة والمساندة ، تقوم إستراتیجیةفي إطار التوجھات الوطنیةو

  : عدد من األولویات، أھّمھا

باعتب  اره العنص  ر الرئیس  ي لتأھی  ل اإلدارة  االرتق  اء بالعنص  ر البش  ري 

والنھ    وض بالعالق    ة النوعی    ة والكمی    ة ب    ین اإلدارة  وتط    ویر ج    ودة خ    دماتھا

والمتعاملین معھا، وھي أھ داف ال یمك ن التوص ل إل ى تحقیقھ ا س وى بالت دقیق ف ي 

الق درات والمھ ارات  لالنتداب، وحسن توظیفوالجدوى الوظیفیة  تحدید الحاجیات

 ، المھنیة

ءات وتھیئ  ة البن  ا وص  یانة الس  یارات اإلداری  ة ترش  ید اس  تھالك الطاق  ة 

وتوفیر المعدات والتجھیزات الالزمة لضرورة العمل، مما یسمح بحسن التص رف 

 في الموارد المادیة وتحسین ظروف العمل،

وذل   ك م   ن خ   الل تحس   ین نس   ق  عتم   اداتالتص   رف ف   ي اال تحس   ین 

 .استھالك االعتمادات خاصة المتعلقة باالستثمار

مواكب      ة التح      والت الح      رص عل      ى دع      م العالق      ات الدولی      ة و 

 بھدف دفع سبل الشراكة واالستثمار في القطاع، تكنولوجیةال

رقمن   ة  مج   ال ف   ي اھام   ا دور للبرن   امج أوك   ل فق   د ذل   ك جان   ب إل   ى 

الخ   دمات االداری   ة وذل   ك باتخ   اذ ك   ل الت   دابیر التقنی   ة واإلجرائی   ة لتركیزالعم   ل 

 .كلیّا بمنظومة التصرف اإللكتروني في المراسالت
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 أداء البرنامج -2
  

  :أداء البرنامج في ما یليیتمثل إطار 
تطبیقا للتوجھات المقترحة حول وضع إطار مشترك لبرنامج القیادة والمساندة 

تّم تجمیع جملة األنشطة المتعلقة بإدارة وتسییر المھمة والتي تؤمن وظائف الدعم 

  :التسعة المشتركة إلى ثالثة أنشطة رئیسیة والمتمثلة أساسا في

 األنشطة المتعلقة بالقیادة -

 األنشطة المتعلقة بالتصرف في المیزانیة -

 األنشطة المتعلقة بالموارد البشریة -

وعلیھ تّم ضبط األھداف االستراتیجیة التي تترجم األنشطة الرئیسیة المذكورة 

  :وتمكن من تحقیقھا على المدى المتوسط والبعید، وھي

 فاعلیة برنامج القیادة والمساندة -

 التحكم في كتلة األجور -

 صرف في االعتماداتتحسین الت -

 فاعلیة برنامج القیادة والمساندة :9.1.1الھدف 

تعتب  ر فاعلی  ة البرن  امج ھ  دفا اس  تراتیجیا أساس  یا لبرن  امج القی  ادة  :تق  دیم الھ  دف •

والمساندة حیث یعمل على الرفع من جودة الخدمات التي یسدیھا لفائدة المھمة م ع 

الض   غط عل   ى الكلف   ة وذل   ك ب   التحكم ف   ي حج   م البرن   امج مقارن   ة ببقی   ة الب   رامج 

 . العملیاتیة

 : مرجع الھدف •

 : مبررات اعتماد المؤشرات •

ü  نفق  ات ت  أجیر وتس  ییر برن  امج القی  ادة والمس  اندة مقارن  ة نس  بة :1.1.1.9المؤش  ر

  :ةوتسییر المھمبنفقات تأجیر 

النفق ات  یندرج ھذا المؤشر في إطار تقلیص حجم برن امج القی ادة والمس اندة عل ى مس توى

لبقی  ة الجاری  ة باعتبارھ  ا نفق  ات تعك  س كلف  ة الخ  دمات األفقی  ة الت  ي یس  دیھا ھ  ذا البرن  امج 

 .البرامج العملیاتیة
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 التحكم في كتلة األجور:9.1.2الھدف 

تعم ل وزارة تكنولوجی ات االتص ال واالقتص اد الرقم ي عل ى ال تحكم  :تقدیم الھدف

في كتلة األجور وذلك في إطار التوجھات الوطنیة للدولة الت ي تھ دف إل ى تقل یص 

  .كتلة األجور وحسن توظیف الموارد البشریة المتوفرة

 : مرجع الھدف •

 : مبررات اعتماد المؤشرات •

ü  الفارق بین كتلة األجور المبرمجة وكتلة األجور المنجزة:1.2.1.9المؤشر:  

یعم  ل ھ  ذا المؤش  ر عل  ى إحك  ام ض  بط كتل  ة األج  ور المبرمج  ة للس  نة المعنی  ة عن  د إع  داد 

  .فعلیاالمیزانیة بحیث یتم تقلیص الفارق بین االعتمادات المبرمجة والنفقات المنجزة 

  

 تحسین التصرف في االعتمادات :9.1.3الھدف 

 :تقدیم الھدف •

تعتبر وظیفة الشؤون المالیة م ن الوظ ائف الرئیس یة لبرن امج القی ادة والمس اندة وعلی ھ ی تم 

الس  عي إل  ى تحس  ین التص  رف ف  ي االعتم  ادات م  ن حی  ث نس  ق وكیفی  ة االس  تھالك وفق  ا 

االعتمادات بعنوان نفقات االستثمار باعتبارھا لالستراتیجیة التي تّم ضبطھا وخاصة منھا 

 .رافد من روافد التنمیة

 : مرجع الھدف •

 : مبررات اعتماد المؤشرات •

ü  مقارنة بالتقدیرات اعتمادات التنمیة استھالكنسبة :1.3.1.9المؤشر:  

 یسعى برنامج القیادة والمساندة إلى الرف ع م ن نس بة اس تھالك االعتم ادات المخصص ة ل ھ

وفقا لجداول البرمجة الس نویة للنفق ات، كم ا یس اھم ف ي دع م الب رامج  بعنوان االستثمارات

 .الدعم اللوجیستي والتقني العملیاتیة في تنفیذ میزانیاتھا وذلك عبر توفیر
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  األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات األداء -2-1

  
 :أنشطة البرنامج -2-2
  

  

  األهداف  البرنامج
تقدیرات المؤشرات لسنة 

2020  
  األنشطة  التدخالت

  

 

البرنامج الفرعي 

1:  

  الق ادة والمساندة

الهــــــــــــــــــــــــدف 
1.1.9: 

فاعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
برنــــامج الق ــــادة 

  والمساندة

المؤشر 
1.1.1.9:  

نس ة نفقات تأجیر 
وتسییر برنامج 
الق ادة والمساندة 
مقارنة بنفقات 
 تأجیر وتسییر

 المهمة

فعیـــــــــــــــــــــــــــل ت -  33
المناشـــــــیر المتعلقـــــــة 
 ــــــــــــــــــــالتح م فــــــــــــــــــــي 
الطاقــــــــة واســــــــتهالك 
الوقــــــــــود والتقلــــــــــ ص 

 من  لفة الص انة 
إعادة  -

  توظیف األعوان

ابرام اتفاق ات مع -
  مختلف المتدخلین 

تحسین القدرات  -
المهن ة لألعوان عن 
طیرق تنو ع برامج 
  التكو ن والترق ات

اعتماد المنظومات -
اإلعالم ة في 
  الخدمات االدار ة

األھداف 
  اإلستراتیجیة

مؤشرات قیس 
 إنجازات الوحدة  الھدف  أداء 

2016 
 إنجازات
2017 

 إنجازات
 2018  

 ق م
 

2019 

  تقدیرات 

2020  2021  2022  
 .1.9الهــــــــــــدف 

1: 
فاعل ـــــــــة برنـــــــــامج 
الق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

  والمساندة

1.1.1.9المؤشر   
نس ة نفقات تأجیر 

وتسییر برنامج الق ادة 
والمساندة مقارنة بنفقات 

 المهمة تأجیر وتسییر

% 15 11 9 31 33 34 34 

  : 2.1.9 الهدف
الــتح م فــي  تلــة  

  األجور

  :1.2.1.9لمؤشر ا
الفــارق بــین  تلــة األجــور 
المبرمجـــة و تلـــة األجـــور 

  المنجزة

% 11 4.5 9 5 4.5 3.8 3.5 

: 3.1..9الهدف 
تحســـین التصـــرف 

  في االعتمادات
  

  :  .1.3.1.9المؤشر 
 عتماداتا نس ة استهالك 

  مقارنة  التقدیراتالتنم ة 

% 5 61 40 30 50 60 65 
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البرنامج الفرعي 

1:  

  الق ادة والمساندة

الهــــــــــــــــــــــــدف 
2.1.9: 

الـــــــــــتح م فـــــــــــي 
   تلة األجور

 1.2.1.9‘المؤشر
:  

الفارق بین  تلة 
األجور المبرمجة 

و تلة األجور 
 المنجزة

إعادة توز ع  -  4.5
 األعوان 

حسن  -
الحاج ات في  ض  

 الموارد ال شر ة
  

تحسین القدرات  -
المهن ة لألعوان عن 

  تنو ع برامج  طر 
  التكو ن والترق ات 

حترام السعي ال -
المالئمة بین 

االعتمادات 
المرسمة واألعوان 

  الم اشر ن
  

الهــــــــــــــــــــــــدف 
3.1.9: 

تحســــــــــــــــــــــــــــــــــــین 
التصــــــرف فــــــي 

  االعتمادات

المؤشر 
1.3.1.9:  

نس ة استهالك 
 التنم ة عتماداتا 

 مقارنة  التقدیرات

حسن ض    -  50
التقدیرات األول ة 

  للحاج ات
حسن اعداد  -

البرمجة السنو ة 
  للنفقات

الحرص على -
احترام رزنامة تنفیذ 
البرمجة السنو ة 

  للصفقات 
اعتماد أدّلة  -

اإلجراءات الخاصة 
   الشراءات العموم ة

تنفیذ المشار ع  -
 المبرمجة

التكو ن في مجال  -
 الصفقات

منظومة  اعتماد -
  الشراءات عن  عد
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 نفقات البرنامج -3
 
مقابل أد  27234في حدود  2020لسنة القیادة والمساندة   ضبطت نفقات برنامج   

  :وتتوزع كما یلي 2019سنة  أد 24951
 بحساب أد  

 البیان
  

إنجازات 
2018 

  2019ق م  
النسبة  الفارق 2020تقدیرات 

  مصادر التمویل )%(
التبویب   التبویب القدیم

 الجدید

  نفقات
  التأجیر

 12.13 1665 15388 13723 13723 4542 م ع م
       ح خ

 12.13 1665 15388 13723 13723 4542 موارد الدولة
       م ذ م ع

 12.13 1665 15388 13723 13723 4542 مجموع القسم

  نفقات
  التسییر

 9.3 289 3401 3110 3110 1139 م ع م
        ح خ

 9.3 289 3401 3110  3110 1139 موارد الدولة

 0 0 268 268  268 185 م ذ م ع

 9.3 289 3669 3378  3378 1324 مجموع القسم

  نفقات
  التدخالت

 2.7 82 3100 3018  3018 1186 م ع م

         م ق خ م
         ح خ

 2.7 82 3100  3018  3018 1186 موارد الدولة
         م ذ م ع

 2.7 82 3100  3018  3018 1186 مجموع القسم
  
  نفقات

  اإلستثمار
  
  
  
  
  

 4.8 245 5345 5100 5100 200 م ع م

       م ق خ م
       ح خ

 4.8 245 5345 5100 5100 200 موارد الدولة
       م ذ م ع

 4.8 245 5345 5100 5100 200 مجموع القسم

 لمجموعا

 9.14 2283 27234 24951 24951 7067 م ع م
       م ق خ م
       ح خ

 9.14 2283 27234 24951 24951 7067 موارد الدولة

 0 0 268 268 268 185 م ذ م ع
 9.14 2283 27502 25219 25219 7252 ألقساممجموع ا
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الق ادة و المساندة

تقدیرات   األنشطة   2020 البرنامج

   حساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2020و تتوزع میزان ة برنامج  الق ادة و المساندة لسنة 

9البرنامج

518 4الق ادة

142 8خدمات لوج ست ة وتسییر

ISET5 793  المتا عة االدار ة والمال ة

SUPCOM8 782 المتا عة االدار ة والمال ة

27 234  المجموع :
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 حساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العمل ات
المال ة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  مـا یلي2020 مـا تتوزع تقدیرات  : 

15 388 0003 401 0003 100 0005 345 00027 234 000 الق ادة والمساندة1

15 388 0003 401 0003 100 0005 345 00027 234 000 9جمـــلة البرنامج
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 نفقات التأجیر  -3-1
  

في حدود  2020ضبطت نفقات التأجیر تعھدا ودفعا لبرنامج القیادة والمساندة لسنة 
  . 2019أد سنة  13723مقابل  أد 15388

  
  عونا 392               : 2020األعوان المباشرون إلى موفى سنة  -
  
  عونا 186                        ):مركزي ( القیادة والمساندة *     

  عونا 206                              المؤسسات*     

  عونا) 116(                       المدرسة العلیا للمواصالت §

  عونا) 90(      في المواصالت  لدراسات التكنولوجیةالمعھد العالي ل §

       

 نفقات التسییر  -2- 3
  

في حدود  2020ضبطت نفقات التسییر تعھدا ودفعا لبرنامج  القیادة والمساندة لسنة 

  . 2019سنة  أد 3110أد مقابل  3401

  

 نفقات التدخالت  -3- 3
  

أد  3100لبرنامج  القیادة والمساندة في حدود تعھدا و دفعا ضبطت نفقات التدخالت 

  .  2019أد دفعا سنة  3018مقابل 

  بیان الخطط القیادة والمساندة

 اإلداریون  122
 السلك المشترك للصحافیین العاملیین في اإلدارات العمومیة  0
 األعوان الوقتیون 0

 سلك التعلیم 102
 التقنیون 53
 خطط أخرى 19
 :اإلطار الطبي  12
 :العملة  84

 الجملة   392



40 
 

  

 االستثمارنفقات  -4- 3
  

     في حدود 2020لبرنامج  القیادة والمساندة لسنة  دفعا االستثمارضبطت نفقات 

وتتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو  2019سنة أد  5100أد مقابل  5345

  :التالي
  ألف دینار : الوحدة

إنجازات  البیان
تقدیرات  2019ق م  2018

النسبة  الفارق 2020
)%( 

 4.8 245 5345 5100 200  القیادة والمساندة

 4.8 245 5345 5100 200 المجموع

  
  :یليكما یمكن توزیعھا كما 

 ألف دینار : الوحدة       

  

الموارد العامة 
 للمیزانیة

موارد قروض 
 خارجیة موظفة

  
  المجموع  ح خ

 الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد الدفع التعھد

 3695 6635     3695 6635  مشاریع بصدد اإلنجاز

 1650 6070     1650 6070 مشاریع جدیدة

 5345 12705     5345 12705 المجموع 

  
  :2020لسنة ببرنامج القیادة و المساندة  االستثمارھم ما یمیز نفقات أو 
 
 .مواصلة دعم المؤسسات الجامعیة بالتجھیزات الضروریة لتحسین جودة التكوین - 1

 .م د 4االنطالق في إنجاز مبیت بالمدرسة العلیا للمواصالت بكلفة  - 2

     توسعة المدرسة العلیا للمواصالت بتونس بكلفة  مشروعانطالق دراسات  - 3

 .م د 10

المعھد العالي للدراسات مشروع توسعة  انطالق دراسات مشروع توسعة - 4

   .م د 10  التكنولوجیة بتونس بكلفة



  

  

  

  

  

  

  المالحق



41نظـام أمـد

الم اشرون  الدیوان

التنم ة الرقم ةالبرنـامج :

التنم ة الرقم ةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرت ة

1 : االدارة العامة لتكنولوج ا المعلومات3الوحدة العمل ات ة 

1 : رقمنة اإلدارة3النشا  

1 الم اشرون  الدیوان
1 م لف  مأمور ة

1جملة البرنامج الفرعي

1التنم ة الرقم ةجملة برنامج

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرت ة

6 : الق ادة والمساندة1الوحدة العمل ات ة 

6 : الق ادة1النشا  

6 الم اشرون  الدیوان
1 رئ س أو مدیر دیوان
5 م لف  مأمور ة
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1 : الق ادة والمساندة1: وحدة عمل ات ة 1الوحدة العمل ات ة 

1 : خدمات لوج ست ة وتسییر2النشا  

1 الم اشرون  الدیوان
1 م لف  مأمور ة

7جملة البرنامج الفرعي

7الق ادة و المساندةجملة برنامج

8الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

43

توز ع التـرقیـات

الق ادة و المساندةالبرنـامج :
الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي :

37 : الق ادة والمساندة1: وحدة عمل ات ة 1الوحدة العمل ات ة 

: خدمات لوج ست ة وتسییر2النشا  

العــدد المدة الرت ة الجدیدةالرت ة الحال ة

37

8السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

23.0 متصرف رئ سمتصرف مستشار

13.0 متصرف عاممتصرف رئ س

13.0 ملح  إدارة اتب راقن

23.0 متصرفملح  إدارة

23.0 متصرف مستشارمتصرف

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

23.0 مهندس رئ سمهندس أول

4سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

13.0 محلل رئ سمحلل مر ز  

33.0 تقني أولتقني

3سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة

13.0 حاف  م ت ات أو توثی م تبي

13.0 م تبي أو موث م تبي مساعد

13.0 حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی حاف  م ت ات أو توثی 
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7السلك اإلدار  للمواصالت

13.0 مراقب للمواصالتمستكتب  للمواصالت

13.0 متفقد للمواصالتملح  تفقد للمواصالت

13.0 ملح  تفقد للمواصالتمراقب للمواصالت

23.0 متفقد رئ س للمواصالتمتفقد مر ز  للمواصالت

13.0 متفقد عام للمواصالتمتفقد رئ س للمواصالت

13.0 متفقد مر ز  للمواصالتمتفقد للمواصالت

4سلك المدرسین ال احثین  الجامعات

24.0 أستاذ محاضر  التعل م العاليمساعد  التعل م العالي

24.0 أستاذ التعل م العاليأستاذ محاضر  التعل م العالي

5سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف

23.0 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف

23.0 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیفمتصّرف في الوثائ  و األرشیف

13.0 متصّرف في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

4السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة

13.0 تقنيمساعد تقني

13.0 مساعد تقنيعون تقني

23.0 تقني رئ ستقني أول

37جملة البرنامج الفرعي :

37الق ادة و المساندةجملة برنامج

37الجملة  العامة دینــار العدد الجملي :600 24تكلفة الترقیـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

45

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

التنم ة الرقم ةالبرنـامج :

التنم ة الرقم ةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرت ة

10 : االدارة العامة لتكنولوج ا االتصال1الوحدة العمل ات ة 

10 : تطو ر البن ة التحت ة لالتصاالت والخدمات الشاملة1النشا  

4 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئ س
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة
1 مهندس رئ س
1 مهندس عام
2 مهندس أول
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة
1 محلل رئ س
1 سلك مستشار  المواصالت
1 مستشار البر د والبرق والهاتف

13 : االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار واالحصاء2الوحدة العمل ات ة 

13 : تنم ة االقتصاد الرقمي2النشا  

3 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة
1 متصرف
1 متصرف رئ س
1 متصرف عام
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4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة
1 مهندس عام
3 مهندس أول
5 السلك اإلدار  للمواصالت
2 متفقد مر ز  للمواصالت
2 متفقد رئ س للمواصالت
1 متفقد للمواصالت
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة
1 تقني أول

14 : االدارة العامة لتكنولوج ا المعلومات3الوحدة العمل ات ة 

14 : رقمنة اإلدارة3النشا  

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة
2 مهندس رئ س
3 مهندس أول
3 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة
1 محلل رئ س
3 السلك اإلدار  للمواصالت
1 متفقد مر ز  للمواصالت
2 متفقد رئ س للمواصالت
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة
1 تقني أول
1 تقني

5 : وحدة تونس الذ  ة4الوحدة العمل ات ة 

5 : تشج ع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقم ة خاصة الموجهة للتصدیر4النشا  

2 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة
2 مراقب رئ س للمصالح العموم ة
3 سلك مستشار  المصالح العموم ة
3 مستشار المصالح العموم ة



47 نظـام أمـد

42جملة البرنامج الفرعي

42التنم ة الرقم ةجملة برنامج
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الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرت ة

65 : الق ادة والمساندة1الوحدة العمل ات ة 

65 : الق ادة1النشا  

1 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة
1 مستكتب  للمواصالت
10 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة
2 متصرف
1 متصرف مستشار
4 متصرف رئ س
2 متصرف عام
1  اتب تصرف
7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة
2 مهندس رئ س
2 مهندس عام
3 مهندس أول
14 سلك العملة
3 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة
1 محلل مر ز  
1 واضع برامج
1 سلك المهندسین المعمار ین لإلدارة
1 مهندس معمار  رئ س
18 السلك اإلدار  للمواصالت
4 مراقب للمواصالت
5 متفقد مر ز  للمواصالت
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8 متفقد رئ س للمواصالت
1 متفقد عام للمواصالت
4 سلك مستشار  المصالح العموم ة
4 مستشار المصالح العموم ة
1 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة
2 عون تقني
2 تقني رئ س
1 تقني أول
1 تقني
1 السلك اإلدار  للتعل م العالي وال حث العلمي
1 متصرف رئ س للتعل م العالي وال حث العلمي

110 : الق ادة والمساندة1: وحدة عمل ات ة 1الوحدة العمل ات ة 

110 : خدمات لوج ست ة وتسییر2النشا  

7 أسالك مختلفة
7 أسالك مختلفة
1 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة
1 مستكتب  للمواصالت
18 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة
6 متصرف
3 متصرف مستشار
3 متصرف رئ س
1  اتب راقن
1 ملح  إدارة
4 عون إستق ال
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة
2 مهندس رئ س
27 سلك العملة
18 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
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1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة
2 محلل مر ز  
2 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة
2 م تبي أو موث 
19 السلك اإلدار  للمواصالت
5 ملح  تفقد للمواصالت
5 مراقب للمواصالت
3 متفقد مر ز  للمواصالت
1 متفقد رئ س للمواصالت
2 متفقد عام للمواصالت
3 متفقد للمواصالت
6 سلك ممرضي وزارة الصحة العموم ة
5 ممرض أول للصحة العموم ة
1 ممرض رئ س أول للصحة العموم ة
5 سلك مستشار  المصالح العموم ة
5 مستشار المصالح العموم ة
3 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
2 طبیب رئ س للصحة العموم ة
1 طبیب أول للصحة العموم ة
8 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف
3 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
5 متصّرف في الوثائ  و األرشیف
10 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
1 تقني رئ س
4 تقني أول
3 تقني

206 : المؤسسات العموم ة االدار ة2الوحدة العمل ات ة 

90 : المتا عة االدار ة والمال ة3النشا     ISET

1 أسالك مختلفة
1 أسالك مختلفة
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1 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة
1 مستكتب  للمواصالت
9 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة
1 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئ س
5 ملح  إدارة
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة
1 مهندس رئ س
2 مهندس عام
3 مهندس أول
22 سلك العملة
3 1عامل صنف 
8 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة
1 محلل مر ز  
3 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة
1 موث  مساعد
2 حاف  م ت ات أو توثی 
1 السلك اإلدار  للمواصالت
1 مراقب للمواصالت
4 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو  
2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائ ة
2 أستاذ أول ممیز
33 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات
4 مساعد  التعل م العالي

25 أستاذ مساعد  التعل م العالي
3 أستاذ محاضر  التعل م العالي
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1 أستاذ التعل م العالي
1 سلك ممرضي وزارة الصحة العموم ة
1 ممرض أول للصحة العموم ة
1 سلك المدرسین التكنولوجیین
1 محاضر تكنولوجي
4 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة
1 مساعد تقني
2 تقني رئ س
1 تقني أول
3 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیز ة واإلعالم ة
3 أستاذ أول فوق الرت ة

116 : المتا عة االدار ة والمال ة4النشا    SUPCOM

2 أسالك مختلفة
2 أسالك مختلفة
1 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة
1 مستكتب  للمواصالت
8 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة
2 متصرف
3 متصرف مستشار
1 متصرف عام
1  اتب راقن
1  اتب تصرف
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة
2 مهندس رئ س
21 سلك العملة
8 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة
1 واضع برامج
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1 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة
1 موث  مساعد
5 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو  
1 أستاذ أول للتعل م الثانو  
4 أستاذ أول ممیز درجة استثنائ ة
55 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات
25 أستاذ مساعد  التعل م العالي
4 أستاذ محاضر  التعل م العالي
2 مساعد  التعل م العالي

24 أستاذ التعل م العالي
1 سلك ممرضي وزارة الصحة العموم ة
1 ممرض أول للصحة العموم ة
8 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
7 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف
8 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة
1 مساعد تقني
1 عون تقني
2 تقني رئ س
3 تقني أول
1 تقني
1 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیز ة واإلعالم ة
1 أستاذ أول فوق الرت ة
1 سلك اإلدار ین الخاص  التر  ة
1 متصرف مساعد للتر  ة
1 السلك اإلدار  للتعل م العالي وال حث العلمي
1 متصرف رئ س للتعل م العالي وال حث العلمي

381جملة البرنامج الفرعي

381الق ادة و المساندةجملة برنامج

423الجملة  العامة
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توز ع األعوان غیر القار ن المرخص فیهم

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرت ة

4 : الق ادة والمساندة1الوحدة العمل ات ة 

4 : الق ادة1النشا  

4 المتعاقدون 
4 عقد اسداء خدمات

4جملة البرنامج الفرعي

4الق ادة و المساندةجملة برنامج

4الجملة  العامة
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 دون إعت ار المشار ع الممولة على موارد الحسا ات الخاصة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

التنم ة الرقم ة 1البرنـامج :

التنم ة الرقم ةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة لتكنولوج ا المعلومات 3الوحدة العمل ات ة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزان ة
رقمنة اإلدارة 3  حساب ألف  دیناررمز النشا 

655 00014 202030مشروع تونس الرقم ة 000500 725

655 00014 330جملة النشا 

655 00014 330جمـــلة الوحدة العمل ات ة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
30 00014 655

655 00014 130جمـــلة البرنـامج

الق ادة و المساندة 9البرنـامج :

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي : 1

: الق ادة والمساندة1وحدة عمل ات ة  1الوحدة العمل ات ة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزان ة
خدمات لوج ست ة وتسییر 2  حساب ألف  دیناررمز النشا 

000 1تهیئة مقر الوزارة001500 603
590350تهیئات مختلفة001600 603

435400إقتناء وسائل نقل000100 604
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230100إقتناء تجهیزات مختلفة000200 604
10تجهیزات لتكییف الهواء000300 604

2525دراسة في التدقی  لنظام المعلومات و اإلتصال001200 605
7070إقتناء حواسیب001700 605

360945 22جملة النشا 

360945 12جمـــلة الوحدة العمل ات ة

المؤسسات العموم ة االدار ة 2الوحدة العمل ات ة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزان ة
ISET  المتا عة االدار ة والمال ة 3  حساب ألف  دیناررمز النشا 

000 0251 1المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت000412 606

000 0251 31جملة النشا 

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزان ة
SUPCOM المتا عة االدار ة والمال ة 4  حساب ألف  دیناررمز النشا 

750 2501 3المدرسة العل ا للمواصالت000112 606

750 2501 43جملة النشا 

750 2752 24جمـــلة الوحدة العمل ات ة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
6 6353 695

695 6353 96جمـــلة البرنـامج

655 00014 69530 6353 6جملة مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
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مشار ع و برامج جدیدة

الق ادة و المساندة 9البرنـامج :

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي : 1

: الق ادة والمساندة1وحدة عمل ات ة  1الوحدة العمل ات ة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزان ة
خدمات لوج ست ة وتسییر 2  حساب ألف  دیناررمز النشا 

000 0001 4بناء مبیت جامعي لفائدة المدرسة العل ا للمواصالت بتونس00100ج 603
000300 1مشروع توسعة المدرسة العل ا للمواصالت بتونس00200ج 603
000300 1مشروع توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس00300ج 603

7050رقمنة الخدمات اإلدار ة00100ج 605

650 0701 26جملة النشا 

650 0701 16جمـــلة الوحدة العمل ات ة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
6 0701 650

650 0701 96جمـــلة البرنـامج

650 0701 6جملة مشار ع و برامج جدیدة

655 00014 34530 7055 12الجملـة العامـة :
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(ح ح خ / ح أ م)

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

صندوق تنم ة المواصالت وتكنولوج ات المعلومات واإلتصال25رقم الحساب :

التنم ة الرقم ة 1البرنـامج :

التنم ة الرقم ةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة العامة لتكنولوج ا االتصال 1الوحدة العمل ات ة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تطو ر البن ة التحت ة لالتصاالت والخدمات الشاملة  حساب ألف  دینار1رمز النشا 

150 مشروع تنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و اإلتصال725007000

5 000 مشروع الش  ة اإلدار ة المندمجة725007600

5 000 مشروع تغط ة  المناط  الب ضاء  ش  ة اإلتصاالت ذات السعة العال ة725009500

1 500 مشروع  ه  ل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني725010000

1 500 مشروع إرساء البن ة التحت ة الوطن ة للمعلومات الجغراف ة للمرز الوطني لرسم الخرائ  و االستشعار عن  عد725010100

2 500 مشروع الش  ة اإلدار ة لتراسل المعط ات لفائدة الجماعات المحل ة725010400

2 700 مشروع تر یز خدمات ذات ق مة مضافة عبر الش  ات اإلدار ة المندمجة00400ج725

100 مشروع الش  ة اإلدار ة المندمجة "عدالة"00900ج725

1 550 مشروع إنجاز ش  ة أل اف  صر ة والسلك ة  المراكب الجامع ة01000ج725
000 20جملة النشا 

000 20جمـــلة الوحدة العمل ات ة

االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار واالحصاء 2الوحدة العمل ات ة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تنم ة االقتصاد الرقمي  حساب ألف  دینار2رمز النشا 

500 مشروع دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغر  والمتوسطة00500ج725
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1 000 مشروع مرافقة المؤسسات الناشئة00800ج725
500 1جملة النشا 

500 1جمـــلة الوحدة العمل ات ة

االدارة العامة لتكنولوج ا المعلومات 3الوحدة العمل ات ة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

رقمنة اإلدارة  حساب ألف  دینار3رمز النشا 

5 400 مشروع تنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و اإلتصال725007000

3 000 برنامج دعم الكفاءات التونس ة في مجال تكنولوج ا المعلومات و االتصال في إطار إتفاق ة الشراكة725008900
400 8جملة النشا 

400 8جمـــلة الوحدة العمل ات ة

وحدة تونس الذ  ة 4الوحدة العمل ات ة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

تشج ع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقم ة خاصة الموجهة للتصدیر  حساب ألف  دینار4رمز النشا 

50 التظاهرات و المعارض المتعلقة بتنم ة المواصالت و تكنولوج ات المعلومات725005900

50 مشروع تونس االد  ة725009000
100جملة النشا 

100جمـــلة الوحدة العمل ات ة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
30 000

000 30جمـــلة البرنـامج

000 30جملة 25 الحساب :

000 30الجملـة العامـة :



  : مهمة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي17المهمة  

2020 السنة المال ة:
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جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 
 :  التنم ة الرقم ة1البرنـامج 

التنم ة الرقم ة :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة لتكنولوج ا االتصال1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطو ر البن ة التحت ة لالتصاالت والخدمات الشاملة1النشا  

األجر  األساسي  والتدرج 10180 000 01
000 80األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوص ة  القارة 101205 000 02
000 205المنح الخصوص ة القارة000

المنح  المرت طة   الوظ فة 10140 000 03
000 40المنح المرت طة  الوظ فة000

المنح  الخصوص ة  المتغیرة 10117 000 04
000 17المنح الخصوص ة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10120 000 05
000 20منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضاف ة و العمل  اللیلي 101200 06
200منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي000

المنح    العائل ة 1012 000 13
000 2المنح العائل ة000
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المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10170 000 14
000 70المساهمات المحمولة على المشغل000

200 434جملة النشا  :

200 434جملة الوحدة العمل ات ة :

: االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار واالحصاء2الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنم ة االقتصاد الرقمي2النشا  

األجر  األساسي  والتدرج 101100 000 01
000 100األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوص ة  القارة 101215 000 02
000 215المنح الخصوص ة القارة000

المنح  المرت طة   الوظ فة 10140 000 03
000 40المنح المرت طة  الوظ فة000

المنح  الخصوص ة  المتغیرة 10120 000 04
000 20المنح الخصوص ة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10125 000 05
000 25منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضاف ة و العمل  اللیلي 101200 06
200منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي000

المنح    العائل ة 1011 500 13
500 1المنح العائل ة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10175 000 14
000 75المساهمات المحمولة على المشغل000
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700 476جملة النشا  :

700 476جملة الوحدة العمل ات ة :

: االدارة العامة لتكنولوج ا المعلومات3الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رقمنة اإلدارة3النشا  

تأجیر  أعضاء  الدواو ن 10050 000 04
000 50تأجیر أعضاء الدواو ن001

األجر  األساسي  والتدرج 101120 000 01
000 120األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوص ة  القارة 101242 000 02
000 242المنح الخصوص ة القارة000

المنح  المرت طة   الوظ فة 10136 000 03
000 36المنح المرت طة  الوظ فة000

المنح  الخصوص ة  المتغیرة 10128 000 04
000 28المنح الخصوص ة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10115 000 05
000 15منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضاف ة و العمل  اللیلي 101500 06
500منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي000

المنح    العائل ة 1012 000 13
000 2المنح العائل ة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10178 000 14
000 78المساهمات المحمولة على المشغل000
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500 571جملة النشا  :

500 571جملة الوحدة العمل ات ة :

: وحدة تونس الذ  ة4الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تشج ع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقم ة خاصة الموجهة للتصدیر4النشا  

األجر  األساسي  والتدرج 10125 000 01
000 25األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوص ة  القارة 10160 000 02
000 60المنح الخصوص ة القارة000

المنح  المرت طة   الوظ فة 10115 000 03
000 15المنح المرت طة  الوظ فة000

المنح  الخصوص ة  المتغیرة 1015 000 04
000 5المنح الخصوص ة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 1014 500 05
500 4منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضاف ة و العمل  اللیلي 101100 06
100منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي000

المنح    العائل ة 101500 13
500المنح العائل ة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10119 500 14
500 19المساهمات المحمولة على المشغل000

600 129جملة النشا  :
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600 129جملة الوحدة العمل ات ة :

000 612 1جملة البرنامج الفرعي :

000 612 1جملة البرنامج :



65 نظـام أمـد

 :  الق ادة و المساندة9البرنـامج 

الق ادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: الق ادة والمساندة1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الق ادة1النشا  

تأجیر  أعضاء  الح ومة  والتأجیرات  المعادلة  له 10098 000 02
000 98تأجیر أعضاء الح ومة والتأجیرات المعادلة له001

تأجیر  أعضاء  الدواو ن 100196 000 04
000 196تأجیر أعضاء الدواو ن001

األجر  األساسي  والتدرج 101437 500 01
500 437األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوص ة  القارة 1011 070 000 02
000 070 1المنح الخصوص ة القارة000

المنح  المرت طة   الوظ فة 101164 000 03
000 164المنح المرت طة  الوظ فة000

المنح  الخصوص ة  المتغیرة 101120 000 04
000 120المنح الخصوص ة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10186 000 05
000 86منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضاف ة و العمل  اللیلي 10120 000 06
000 20منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي000

المنح    العائل ة 1016 500 13
500 6المنح العائل ة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101373 000 14
000 373المساهمات المحمولة على المشغل000
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األعوان  المتعاقدون  والعاملون   الحصة 102214 000 02
000 214األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1027 500 07
500 7المساهمات المحمولة على المشغل000

500 792 2جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   خدمات لوج ست ة وتسییر2النشا  

تأجیر  أعضاء  الدواو ن 10049 000 04
000 49تأجیر أعضاء الدواو ن001

األجر  األساسي  والتدرج 101830 000 01
000 830األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوص ة  القارة 1011 840 000 02
000 840 1المنح الخصوص ة القارة000

المنح  المرت طة   الوظ فة 101135 000 03
000 135المنح المرت طة  الوظ فة000

المنح  الخصوص ة  المتغیرة 101175 500 04
500 175المنح الخصوص ة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 101155 000 05
000 155منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضاف ة و العمل  اللیلي 10124 000 06
000 24منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي000

المنح    العائل ة 1019 000 13
000 9المنح العائل ة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101625 000 14
000 625المساهمات المحمولة على المشغل000
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500 842 3جملة النشا  :

000 635 6جملة الوحدة العمل ات ة :

: المؤسسات العموم ة االدار ة2الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتا عة االدار ة والمال ة3النشا     ISET

األجر  األساسي  والتدرج 101650 000 01
000 650األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوص ة  القارة 1011 780 000 02
000 780 1المنح الخصوص ة القارة000

المنح  المرت طة   الوظ فة 10130 000 03
000 30المنح المرت طة  الوظ فة000

المنح  الخصوص ة  المتغیرة 10175 000 04
000 75المنح الخصوص ة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 10180 000 05
000 80منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضاف ة و العمل  اللیلي 10114 000 06
000 14منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي000

المنح    العائل ة 1019 000 13
000 9المنح العائل ة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101560 000 14
000 560المساهمات المحمولة على المشغل000

مؤسسات التعل م العالي 124350 000 05
000 350المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس032
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000 548 3جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   المتا عة االدار ة والمال ة4النشا    SUPCOM

األجر  األساسي  والتدرج 1011 025 000 01
000 025 1األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوص ة  القارة 1012 580 000 02
000 580 2المنح الخصوص ة القارة000

المنح  المرت طة   الوظ فة 10195 000 03
000 95المنح المرت طة  الوظ فة000

المنح  الخصوص ة  المتغیرة 10190 000 04
000 90المنح الخصوص ة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 101200 000 05
000 200منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضاف ة و العمل  اللیلي 10115 000 06
000 15منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي000

المنح    العائل ة 10110 000 13
000 10المنحة العائل ة001

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101850 000 14
000 850المساهمات المحمولة على المشغل000

مؤسسات التعل م العالي 124340 000 05
000 340المدرسة العل ا للمواصالت بتونس031

000 205 5جملة النشا  :

000 753 8جملة الوحدة العمل ات ة :
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000 388 15جملة البرنامج الفرعي :

000 388 15جملة البرنامج :

000 000 17 جملة الموارد العامة للمیزان ة

17 000 000 الجملة العامـة :



  : مهمة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي17المهمة  

2020 السنة المال ة:

70نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 
 :  الق ادة و المساندة9البرنـامج 

الق ادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: الق ادة والمساندة1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الق ادة1النشا  

مصار ف اإلستق االت واإلقامة 20140 000 21
000 30مصار ف اإلستق االت001
000 10مصار ف اإلقامة002

مصار ف المهمات 20170 000 22
000 70مصار ف المهمات000

مصار ف نقل األشخاص 20170 000 25
000 70مصار ف نقل األشخاص  الخارج003

000 180جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   خدمات لوج ست ة وتسییر2النشا  

إستهالك الماء 20118 000 02
000 18استهالك الماء000
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إستهالك الكهر اء والغاز 201190 000 03
000 190استهالك الكهر اء والغاز000

اإلتصاالت 20180 000 04
000 40االتصاالت الهاتف ة001
000 40تراسل المعط ات002

إقتناء األثاث 20115 000 05
000 15تأثیث اإلدارة001

الوقود 201310 000 06
000 60شراء الوقود لوسائل النقل001
000 250حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة003

نفقات البر د 2011 000 07
000 1المراسالت اإلدار ة001

إقتناء المعدات 2015 000 08
000 5معدات التصرف اإلدار  001

مصار ف التأمین 20115 000 09
000 15تأمین وسائل النقل001

التعهد والص انة 201205 000 10
000 65اإلعتناء  البنا ات001
000 130تعهد وص انة وسائل النقل002
000 10تعهد وص انة المعدات و األثاث003

مصار ف التنظیف 20181 000 11
000 8النفقات الم اشرة للتنظیف001
000 73التنظیف عن طر   المناولة002

مصار ف الحراسة 201192 000 12
000 192مصار ف الحراسة000

لوازم الم اتب 20120 000 13
000 20لوازم الم اتب000

المطبوعات 2015 500 14
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000 3المطبوعات الرسم ة001
500 2مطبوعات األخر  099

التوثی  2014 500 15
000 2الوثائ  الم تو ة001
500 2الوثائ  األخر  099

الصحف والمجالت 20115 000 16
000 15الصحف والمجالت000

إشتراكات بو االت اإلعالم 2015 000 17
000 5إشتراكات بو االت اإلعالم000

تعلی  ونشر اإلعالنات 20110 000 18
000 10نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت001

مصار ف  اإلعالم ة 20165 000 19
000 45شراء اللوازم والمعدات001
000 4شراء منظومات002
000 10نفقات الص انة003
000 6خدمات إعالم ة أخر  099

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالم ة 20129 000 20
000 6نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 4نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 3نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
000 6نفقات استغالل منظومة أمان004
000 10استغالل منظومات إعالم ة أخر  099

إكساء األعوان 20127 000 23
000 27إكساء العملة وأعوان اإلستق ال002

إرجاع مصار ف التنقل 2015 000 24
000 4المنحة الیوم ة للتنقل001
000 1إرجاع مصار ف نقل األشخاص003

مصار ف نقل األشخاص 2012 000 25
000 2مصار ف نقل األشخاص  الداخل001
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تكو ن ورس لة األعوان 20175 000 28
000 50ملتق ات للتكو ن001
000 5تر صات تكو ن002
000 5التكو ن المستمر003
000 12التكو ن في اإلعالم ة004
000 3التكو ن في التصرف حسب األهداف006

نفقات التغذ ة 2015 000 29
000 5النفقات الم اشرة للتغذ ة001

نفقات طب ة لفائدة األعوان 2012 000 30
000 1نفقات التداو  001
000 1شراء األدو ة والمواد الصیدل ة002

تنظ م اإلمتحانات والمناظرات 2014 000 31
000 4تنظ م اإلمتحانات والمناظرات000

تظاهرات دور ة وأستثنائ ة ذات ص غة وطن ة 2014 000 36
000 4تظاهرات دور ة واستثنائ ة ذات ص غة وطن ة000

اللجان الطب ة 2012 000 37
000 2اللجان الطب ة000

مصار ف النزاعات والتعو ضات 2019 500 38
500 1أتعاب وٕاخت ار ومصار ف أخر  001
000 8دفع الخطا ا والتعو ضات002

معال م الجوالن و العبور 20116 500 40
000 15معال م الجوالن001
500 1معال م العبور002

خدمات أخر  لفائدة اإلدارة 2019 000 47
000 3نقل األثاث والمعدات001
000 6خدمات مختلفة099

نفقات التصرف األخر   2012 000 99
000 2نفقات مختلفة099
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000 429 1جملة النشا  :

000 609 1جملة الوحدة العمل ات ة :

: المؤسسات العموم ة االدار ة2الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتا عة االدار ة والمال ة3النشا     ISET

مؤسسات التعل م العالي 2241 200 000 05
000 200 1المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس032

000 200 1جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   المتا عة االدار ة والمال ة4النشا    SUPCOM

مؤسسات التعل م العالي 224592 000 05
000 592المدرسة العل ا للمواصالت بتونس031

000 592جملة النشا  :

000 792 1جملة الوحدة العمل ات ة :

000 401 3جملة البرنامج الفرعي :

000 401 3جملة البرنامج :
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000 401 3 جملة الموارد العامة للمیزان ة

3 401 000 الجملة العامـة :



  : مهمة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي17المهمة  

2020 السنة المال ة:

76نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزان ة * * 
 :  الق ادة و المساندة9البرنـامج 

الق ادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: الق ادة والمساندة1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الق ادة1النشا  

منظمات ذات ص غة خصوص ة 3071 545 000 02
000 110منظمات ذات ص غة خصوص ة000
000 590اإلتحاد العالمي للبر د441
000 190إتحاد الدول اإلفر ق ة للبر د442
000 450اإلتحاد الدولي لالتصاالت443
000 90إتحاد الدول اإلفر ق ة لالتصاالت444
000 30صندوق الجامعة العر  ة للدراسات وال حوث في میدان االتصاالت وال445
000 85المنظمة العر  ة لتكنولوج ا االتصال و المعلومات447

000 545 1جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   خدمات لوج ست ة وتسییر2النشا  

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة إجتماع ة 302271 000 08
000 270وداد ات األعوان001
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000 1جمع ات ووداد ات أخر  099
تشج ع ال حث العلمي و التكنولوجي 3041 000 01

000 1تشج ع ال حث العلمي و التكنولوجي000
منح لفائدة الجمع ات العلم ة 3042 000 02

000 2منح لفائدة الجمع ات العلم ة000
تدخالت لفائدة الر اضة والتر  ة البدن ة 3051 000 12

000 1منح لفائدة الجمع ات الر اض ة لألعوان004
000 275جملة النشا  :

000 820 1جملة الوحدة العمل ات ة :

: المؤسسات العموم ة االدار ة2الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المتا عة االدار ة والمال ة3النشا     ISET

مؤسسات التعل م العالي 32445 000 05
000 45المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس032

000 45جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:   المتا عة االدار ة والمال ة4النشا    SUPCOM

مؤسسات التعل م العالي 3241 235 000 05
000 235 1المدرسة العل ا للمواصالت بتونس031

000 235 1جملة النشا  :
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000 280 1جملة الوحدة العمل ات ة :

000 100 3جملة البرنامج الفرعي :

000 100 3جملة البرنامج :

000 100 3 جملة الموارد العامة للمیزان ة
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* * الحسا ات الخاصة في الخز نة * * 
 :  التنم ة الرقم ة1البرنـامج 

التنم ة الرقم ة :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة لتكنولوج ا االتصال1الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الدیوان الوطني للبر د5النشا  

مؤسسات  النهوض   القطاعات 3251 000 000 17
000 000 1منحة لفئدة الدیوان الوطني للبر د046

000 000 1جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مر ز الدراسات وال حوث لالتصاالت6النشا  

مؤسسات  النهوض   القطاعات 3251 000 000 17
000 000 1منحة لفائدة مر ز اإلعالم و التكو ن و التوثی  و الدراسات في تكنولوج ات المعلومات049

000 000 1جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفز  7النشا  

مؤسسات  النهوض   القطاعات 32540 989 000 17
000 989 40منحة لفئدة الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي و التلفز  045

000 989 40جملة النشا  :
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البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الو الة الوطن ة للسالمة المعلومات ة8النشا  

مؤسسات  النهوض   القطاعات 3254 833 000 17
000 833 4الو الة الوطن ة للسالمة المعلومات ة064

000 833 4جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الو الة الفن ة لالتصاالت9النشا  

مؤسسات  النهوض   القطاعات 3256 298 000 17
000 298 6الو الة الفن ة لإلتصاالت099

000 298 6جملة النشا  :

000 120 54جملة الوحدة العمل ات ة :

: االدارة العامة لتكنولوج ا المعلومات3الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

منحة لفائدة الو الة الوطن ة للمصادقة اإللكترون ة  :A النشا 

مؤسسات  النهوض   القطاعات 3251 500 000 17
048SUBV.AU PROFIT DE L'AGENCE NLE DE CERTIFICATION ELECTRON1 500 000

000 500 1جملة النشا  :

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

منحة لفائدة المر ز الوطني لإلعالم ة  :B النشا 
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مؤسسات  النهوض   القطاعات 3251 000 000 17
000 000 1المر ز الوطني لإلعالم ة100

000 000 1جملة النشا  :

000 500 2جملة الوحدة العمل ات ة :

: وحدة تونس الذ  ة4الوحدة العمل ات ة 

البیــانف . ف
 حساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

منحة لفائدة تونس لألقطاب التكنولوج ة الذ  ة  :C النشا 

مؤسسات  النهوض   القطاعات 3253 380 000 17
000 380 3شر ة األقطاب التكنولوج ة التونس ة الذ  ة101

000 380 3جملة النشا  :

000 380 3جملة الوحدة العمل ات ة :

000 000 60جملة البرنامج الفرعي :

000 000 60جملة البرنامج :

000 000 60 جملة الحسا ات الخاصة في الخز نة

63 100 000 الجملة العامـة :



نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المال ة:

82

مهمة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

الحسا ات الخاصة:  جدول إجمالي

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

صندوق تنم ة المواصالت وتكنولوج ات المعلومات واإلتصال    25 الحساب :

دینار000 000 90الموارد :

النفقات البرنـامج 

التنم ة الرقم ة 190000000

90 000 000 جملة الحساب

90 000 000 جملة الحسا ات الخاصة في الخز نة

90 000 000 الجمـــلة العامة



جدول تفصیلي نفقات الحسا ات الخاصة

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المال ة:

83

مهمة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

صندوق تنم ة المواصالت وتكنولوج ات المعلومات واإلتصال    25 الحساب :

التنم ة الرقم ة 1 البرنـامج :

1 التنم ة الرقم ةالبرنـامج الفرعي :

000 120 74االدارة العامة لتكنولوج ا االتصال1 دینار الوحدة العمل ات ة : 

000 000 20تطو ر البن ة التحت ة لالتصاالت والخدمات الشاملة1 دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار
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20 000 000 دراسات وتدخالت لتنم ة قطاع المواصالت :725

150 000 مشروع تنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و اإلتصال 0070

150 000 مصار ف مختلفة 019

5 000 000 مشروع الش  ة اإلدار ة المندمجة 0076

5 000 000 مصار ف مختلفة 019

5 000 000 مشروع تغط ة  المناط  الب ضاء  ش  ة اإلتصاالت ذات السعة العال ة 0095

5 000 000 مصار ف التسییر 013

1 500 000 مشروع  ه  ل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني 0100

1 500 000 مشروع إرساء البن ة التحت ة الوطن ة للمعلومات الجغراف ة للمرز الوطني لرسم الخرائ  و االستشعار عن  عد 0101

2 500 000 مشروع الش  ة اإلدار ة لتراسل المعط ات لفائدة الجماعات المحل ة 0104

2 700 000 مشروع تر یز خدمات ذات ق مة مضافة عبر الش  ات اإلدار ة المندمجة 004ج

100 000 مشروع الش  ة اإلدار ة المندمجة "عدالة" 009ج

1 550 000 مشروع إنجاز ش  ة أل اف  صر ة والسلك ة  المراكب الجامع ة 010ج

000 000 1منحة لفائدة الدیوان الوطني للبر د5 دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار
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1 000 000 منح لمؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخل325

1 000 000 مؤسسات النهوض  القطاعات 0017

1 000 000 منحة لفئدة الدیوان الوطني للبر د 046

000 000 1منحة لفائدة مر ز الدراسات وال حوث لالتصاالت6 دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

1 000 000 منح لمؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخل325

1 000 000 مؤسسات النهوض  القطاعات 0017

1 000 000 منحة لفائدة مر ز اإلعالم و التكو ن و التوثی  و الدراسات في تكنولوج ات المعلومات 049

000 989 40منحة لفائدة الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفز  7 دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

40 989 000 منح لمؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخل325

40 989 000 مؤسسات النهوض  القطاعات 0017

40 989 000 منحة لفئدة الدیوان الوطني لإلرسال اإلذاعي و التلفز   045
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000 833 4منحة لفائدة الو الة الوطن ة للسالمة المعلومات ة8 دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

4 833 000 منح لمؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخل325

4 833 000 مؤسسات النهوض  القطاعات 0017

4 833 000 الو الة الوطن ة للسالمة المعلومات ة 064

000 298 6منحة لفائدة الو الة الفن ة لالتصاالت9 دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

6 298 000 منح لمؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخل325

6 298 000 مؤسسات النهوض  القطاعات 0017

6 298 000 الو الة الفن ة لإلتصاالت 099

000 500 1االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار واالحصاء2 دینار الوحدة العمل ات ة : 

000 500 1تنم ة االقتصاد الرقمي2 دینارالنشا  :
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اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

1 500 000 دراسات وتدخالت لتنم ة قطاع المواصالت :725

500 000 مشروع دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغر  والمتوسطة 005ج

1 000 000 مشروع مرافقة المؤسسات الناشئة 008ج

000 900 10االدارة العامة لتكنولوج ا المعلومات3 دینار الوحدة العمل ات ة : 

000 400 8رقمنة اإلدارة3 دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

8 400 000 دراسات وتدخالت لتنم ة قطاع المواصالت :725

5 400 000 مشروع تنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و اإلتصال 0070

5 400 000 مصار ف مختلفة 019

3 000 000 برنامج دعم الكفاءات التونس ة في مجال تكنولوج ا المعلومات و االتصال في إطار إتفاق ة الشراكة 0089

3 000 000 مصار ف مختلفة 019

A000 500 1منحة لفائدة الو الة الوطن ة للمصادقة اإللكترون ة دینارالنشا  :
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اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

1 500 000 منح لمؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخل325

1 500 000 مؤسسات النهوض  القطاعات 0017

1 500 000 SUBV.AU PROFIT DE L'AGENCE NLE DE CERTIFICATION ELECTRONIQUE 048

B000 000 1منحة لفائدة المر ز الوطني لإلعالم ة دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

1 000 000 منح لمؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخل325

1 000 000 مؤسسات النهوض  القطاعات 0017

1 000 000 المر ز الوطني لإلعالم ة 100

000 480 3وحدة تونس الذ  ة4 دینار الوحدة العمل ات ة : 

000 100تشج ع اإلستثمار ودفع التشغیل في المجاالت الرقم ة خاصة الموجهة للتصدیر4 دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار
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100 000 دراسات وتدخالت لتنم ة قطاع المواصالت :725

50 000 التظاهرات و المعارض المتعلقة بتنم ة المواصالت و تكنولوج ات المعلومات 0059

50 000 مصار ف مختلفة 019

50 000 مشروع تونس االد  ة 0090

50 000 مصار ف محتلفة 019

C000 380 3منحة لفائدة تونس لألقطاب التكنولوج ة الذ  ة دینارالنشا  :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرع ة الفقرة الفصل

 حساب الدینار

3 380 000 منح لمؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخل325

3 380 000 مؤسسات النهوض  القطاعات 0017

3 380 000 شر ة األقطاب التكنولوج ة التونس ة الذ  ة 101

000 000 90جملة البرنامج الفرعي

000 000 90جملة البرنامج

90 000 000 جملة الحساب

90 000 000 جملة الحسا ات الخاصة في الخز نة
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90 000 000 الجمـــلة العامة
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