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جداول إجمالية 
 



1 نظـام أمـد

ال اب السادس عشر
وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

تم ض   نفقات التصرف و التنم ة و صنادی  الخز نة لوزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي   

. 2018 م د   سنة 120,133 مقابل    121,115 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نس ة 
التطور

الفارق   تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د )  العنوان األول 
%نفقات التصرف  7,7 1,512 21,115 19,603 18,626

العنوان الثاني 
%نفقات التنم ة  -5,0 -0,530 10,000 10,530 12,546

ـ اإلستثمارات الم اشرة
%* على الموارد العامة للمیزان ة    71,7 2,130 5,100 2,970 12,546

4,900* على الموارد الخارج ة الموظفة 4,900

م د

-100,0 -7,560% 7,560 * على الموارد العامة للمیزان ة   

ـ التمو ل العمومي

70,20990,00090,000صنادی  الخز نة 

70,20990,00090,000 صندوق تنم ة قطاع المواصالت 

%101,381120,133121,1150,982 الجملـــــة 0,8



نظـام أمـد

21 115 000

10 000 000

2

ال اب السادس عشر
وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التوز ع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزان ة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنم ة

: نفقات التصرف 

تقدیرات ب ان األجزاء 
2019

  حساب الدینار

90 000 000 : الحسا ات الخاصة في الخز نةالجزء الخامس

000 115 121 الجملـــــة
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 ق مالمعطیات 
2018 

تقدیرات 
نسبة التطور الفارق2019

(%)
التذكیر باعتمادات العنوان األول ( أد)

%1492314987640,43  - التأجیر العمومي 
%2712311039815  - وسائل المصالح 
%19683018105053  - التدخل العمومي

%196032111515128الــــجملة العنوان األول   
%1852688345  نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

%23783610,31232,352منحة الدولة لفائدة المؤسسات العمومیة
%25633878,31315,351جملة نفقات المؤسسات العمومیة

%100-921-921منحة الدولة لفائدة المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة

%34843878,3394,311جملة نفقات المؤسسات   

التذكیر باعتمادات العنوان الثاني (أد)

%29705100213072االستثمارات المباشرة
%29705100213072- على الموارد العامة للمیزانیة

%100-7560-75600التمویل العمومي
75600- على الموارد العامة للمیزانیة

49004900القروض الخارجیة
%5-530-1053010000الــــجملة العنوان الثاني 

صنادیق الخزینة (أد)
(صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات 

واالتصال)
900009000000%

%1201331211159821جملة میزانیة الــــوزارة   

II- الوسائل البشریة المتوفرة
17-245228الـــــــــوزارة
1561.الدیوان
18-2237219.القارین

114117* األعوان االداریون
20* أعوان التدریس
5750* األعوان التقنیون

5043* العملة
179* خطط أخرى
333.غیر القارین

وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي

معطیات عامة حول مشروع میزانیة سنة 2019
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 ق مالمعطیات 
2018 

تقدیرات 
نسبة التطور الفارق2019

(%)

2152238مؤسسات التعلیم العالي
4144* األعوان االداریون

96103* أعوان التدریس
3028* األعوان التقنیون

4845* العملة
2*االطار الطبي 
01* خطط أخرى 00الوكـــــالة الفنیة لالتصاالت:

9-460451المجموع العام لألعوان*

  -االحاالت على التقاعد

511• عدد األعوان 
III- ھیاكل التدخل

22المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

المدرسة العلیا للمواصالت بتونس
المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة في 

المواصالت بتونس

 إبتداء من سنة 2019,
* بالنسبة لسنة 2018 تم إحتساب أعوان الوكالة الفنیة لإلتصاالت التي ستمول میزانیتھا على موارد صندوق تنمیة المواصالت و تكنولوجیات المعلومات و اإلتصال



 

 

 المحــور األول

 التقديم العـام
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  التقدیم العام :المحور األول
  
 

 :إستراتیجیة القطاع -1
 

والتي تم  بقطاع تكنولوجیات االتصال واإلقتصاد الرقميتھدف الخطة اإلستراتیجیة للنھوض 

للمعلومات  النفاذ قوامھ جدید مجتمع إلى إرساء ،2020-2016اعتمادھا خالل فترة المخطط 

 شبكات عبر التواصل في المواطن حق ضمان والفئات عبر الجھات كل االعتبار في یأخذ والمعرفة

 مختلف في المرتفع المعرفي المحتوى ذات األنشطة حون وحثھ واإلبداع الخلق في وحقھ المعلومات

إدارة إلكترونیة تكون في خدمة المواطن والمؤسسة مع ضمان المجاالت وكذلك حقھ في التعامل مع 

  .شفافیتھا ونجاعة معامالتھا

 

ھذه الخطة االستراتیجیة تمت بلورتھا، وفق مقاربة تشاركیة جمعت مختلف األطراف الوطنیة        

نیة من القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وصیاغة خارطة طریق تّم توثیقھا المع

كما تّم تركیز الھیاكل " 2020المخطط الوطني االستراتیجي تونس الرقمیة "ضمن  2014سنة 

  . المؤسساتیة لحوكمتھ

  

لالستثمار في مشروعا تمثل فرصة حقیقیة  70یضم المخطط الوطني االستراتیجي حوالي        

إذ سیساھم إنجاز المشاریع المشار . القطاع من جھة ولتحقیق التحول الرقمي لإلدارة من جھة أخرى

إلیھا في التأسیس لعالقة بین اإلدارة والمتعاملین معھا، من مواطنین ومؤسسات، تقوم على جودة 

  .داري والحوكمة الرشیدةالخدمات والشفافیة والمساواة والنجاعة، التي تعد من ركائز اإلصالح اإل

االقتصاد الرقمي باعتباره قاطرة لتطویر تطویر اعتماد ھذه االستراتیجیة على  رتكزكما ت

مختلف القطاعات األخرى وذلك بفسح مجاالت المبادرة واالستثمار وتطویر مناخ األعمال من خالل 

التجدید واعتماد وضع إطار محفز لبعث وتطویر مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على اإلبتكار و

ق قیمة مضافة عالیة وقدرة تنافسیة على المستویین الوطني والدولي یالتكنولوجیات الحدیثة وتحق

  .وكذلك لجعل تونس وجھة تكنولوجیة إقلیمیة ومنصة رقمیة في اتجاه دول المنطقة
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  :الرؤیة االستراتیجیة للقطاع على ثالث محاور تعتمدھذا و

 تحریر المباردة الخاصة و تحفیز النمو،: على صعید القطاع*    

 جعل تونس وجھة استثماریة متمیزة وقطب إقلیمي في المجال،: على الصعید الدولي*

 تعمیم النفاذ لإلنترنات على كامل التراب التونسي: على صعید الخدمات الموجھة للمواطن*

  .ورقمنة الخدمات اإلداریة وتحسین الخدمات البریدیة
  

على نسبة القطاع غم الصعوبات الظرفیة التي رافقت االنتقال الدیموقراطي فقد حافظ رھذا، و      

تفوق المعدل الوطني وعلى قدرة تشغیلیة عالیة ومتنامیة وعلى مساھمة فعالة في مجال  ةنمو سنوی

  :التصدیر
  

 
  

إلتصال تكنولوجیات اوزارة بل مكنّت جملة التدابیر واإلجراءات المتخذة من قوقد  ھذا     

ن ملموس في نسبة إنجاز والمؤسسات الخاضعة إلشرافھا من تحقیق تحسّ واإلقتصاد الرقمي 

تم إتمام إنجاز عدة مشاریع ھیكلیة على  اإلتصالیةبرنامج البنیة التحتیة فعلى مستوى  ،المشاریع

مفتاح مركز التصّرف في شبكات االتصاالت، ھیكل ال ،2غرار الشبكة الوطنیة المندمجة لإلدارة 

العمومي، إسناد إجازة لمشغل البنیة التحتیة بالجملة، تركیز التلفزة الرقمیة األرضیة، إضافة إلى 

  . إقرار جملة من اإلجراءات لدعم القطاع السمعي البصري

  

نترنات التي مرت من لى اإلإكما تشھد المؤشرات بتحسن ملحوظ في نسبة نفاذ االسر        

إضافة إلى تطور عدد االشتراكات فقد مر استھالك  2017في  %44,5الى  2015في  30,7%

  .2017ثانیة في / جیغابیت 235,1إلى  2016ثانیة في / جیغابیت 211,5سعة الربط من 
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تم تسجیل تطورات ھاّمة، من ذلك وضع عدة  الحكومة اإللكترونیة برنامجبخصوص و      

كما تم تركیز وتفعیل خدمة  ,خدمات البینیةخدمات إداریة على الخط على غرار السجل التجاري وال

وزارات نموذجیة ووضع منظومة للعمل التشاركي في  6التصّرف اإللكتروني في المراسالت في 

  .اإلدارة

  

لنھوض باإلستثمار وتطویر التشغیل، وفي إطار ا االقتصاد الرقمي ببرنامجفیما یتعلق أما       

بالمؤسسات الناشئة، إضافة إلى األنشطة التسویقیة لبرنامج نسّجل المصادقة على القانون المتعلّق 

مذكرات  6و) Conventions(إتفاقیة شراكة  40تونس الذكیّة التي مكنت من إمضاء حوالي 

مع شركات وطنیة وعالمیة ناشطة في مجال تكنولوجیا االتصال لتوفیر ما یقارب ) MoU(تفاھم 

  .ألف فرصة عمل 13

  

دة اتفاقیات دولیة ساھمت في تعزیز تموقع تونس كوجھة إقلیمیة في المجال إمضاء ع تمكما        

الرقمي ومن بینھا اختیار تونس الحتضان مركز التمیز الرقمي اإلفریقي، حضور تونس بھیاكل 

  .Smart Africa Allianceالقیادة التحاد البریدي العالمي وانضمامھا الى  تحالف افریقیا الذكیة 
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 : والبرامج الفرعیة حسب البرامج الوزارةیكلة ھ -2
  

  
 
  
 الوزارةالخاصة بداء األأھداف ومؤشرات  -3
  

  
  مؤشرات ق س األداء  األهداف  البرامج الفرع ة  البرامج

البن ة التحت ة االتصال ة 
  والبر د ة

  البن ة التحت ة لالتصاالت
تطــــــو ر البن ــــــة : 1.1.1الهــــــدف 

  التحت ة لالتصاالت

 نس ة تغط ة المناط  الب ضاء: 1.1.1.1المؤشر
نســــ ة ر ــــ  اإلدارات والمؤسســـــات :2.1.1.1المؤشــــر 

معــّدل (العموم ــة  الشــ  ات الوطن ــة المندمجــة لــإلدارة 
موقعا خـالل فتـرة  3270: عدد المواقع المبرمج ر طها
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 )2016-2020المخط  
ــــة واللوحــــات : 1.3.1.1المؤشــــر ــــف الجوال عــــدد الهوات

علیهـــا مـــن طـــرف مر ـــز الدراســـات الرقم ـــة المصـــادق 
 )CERT(وال حوث لالتصاالت  

 نس ة إنجاز المشروع: 4..1.1.1المؤشر 
نس ة التغط ة  ش  ة البـث اإلذاعـي : 5.1.1.1المؤشر
 الرقمي

)Taux de couverture par le radio 
numérique( 

نس ة االستجا ة للحوادث : 6- 1-1-1المؤشر
 attaqu"ب الخدمة الموزعة السیبرن ة من نوع حج

e ddos" 

  الخدمات البر د ة الشاملة 

الخـدمات  تقر ـب: 1.2.1الهـدف 
 والمسـاهمة المـواطن مـن البر د ة

 مجـال فـي التراب ـة فـي التهیئـة
  البر د

  

ــــــع :   1.1.2.1المؤشــــــر  ــــــي تتمت ــــــد ات الت نســــــ ة البل
ـــب بر ـــد لكـــّل  آالف ســـاكن أو  10بتغط ـــة بر د ـــة م ت

  أقلّ 
نســـــ ة م اتـــــب البر ـــــد الُمجهـــــزة :  2.1.2.1ر المؤشـــــ

  بوسائل الدفع اإللكتروني

  االقتصاد الرقمي

األعمال االلكترون ة ومناخ 
  االستثمار

تنم ـــــــــــــــــــــــة :  1.1.2الهـــــــــــــــــــــــدف 
االســـــــــــتعماالت فـــــــــــي األنشـــــــــــطة 

 االقتصاد ة

تطّور عدد الخدمات المسداة عبر : 1.1.1.2المؤشر 
تروني أو الوسائ  اإللكترون ة و اعتماد الدفع اإللك

 بواسطة الهاتف الجّوال

تطـــــو ر منـــــاخ :  2.1.2الهـــــدف 
 األعمال

عدد األنشطة االقتصاد ة : 1.2.1.2المؤشر 
 المحررة أو المنظمة   راسات شرو 

  تونس الناشئة

تحفیــز االســتثمار :1.2.2الهــدف 
 في التجدید واالبتكار

عدد المؤسسات المتحصلة على : 1.1.2.2المؤشر 
  ( Label Start Up)    ناشئةعالمة مؤسسة 

عدد المؤسسات المسجلة لبراءات : 2.1.2.2المؤشر 
  اختراع

  عدد مواطن الشغل المحدثة: 3.1.2.2المؤشر 

تر یـــز ه اكـــل و : 2.2.2الهــدف 
آل ـــــــــــــات خصوصـــــــــــــ ة لتمو ـــــــــــــل 

  المؤسسة الناشئة

المنتفعة عدد المؤسسات الناشئة : 1.2.2.2المؤشر 
  محدثة آل ات التمو ل ال

  
  
 

  تونس الذ  ة

اســــــــــــــــــتقطاب :1.3.2الهــــــــــــــــــدف 
ــى خلــ   المســتثمر ن والتشــج ع عل

  مواطن الشغل

  عدد االتفاق ات المبرمة : 1.1.3.2المؤشر 
  

  عدد فرص العمل الجدیدة : 2.1.3.2المؤشر 
  

نس ة استغالل الفضاءات :3.1.3.2المؤشر 
  POLEالتكنولوج ة 

تنم ــــــــــة قــــــــــدرات .3.2:2الهــــــــــدف
  ارد ال شر ةالمو 

في مشروع  عدد المتكونین: 1.2.3.2المؤشر 
)tunicod CIFODCOM(  
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 الح ومة االلكترون ة  الح ومة االلكترون ة

نظــــم  إرســــاء: 1.1.3الهــــدف 
معلومـــــــــــات عموم ـــــــــــة مترا طـــــــــــة 
ومتواصــــــلة ف مــــــا بینهــــــا لتطــــــو ر 
نجاعـــــة عمـــــل اإلدارة والمســـــاعدة 

  على أخذ القرار

المندمجة  اإلدارة  عدد الخدمات :  1.1.1.3المؤشر
  في طور االستعمال

معّدل مدة معالجة المراسالت : 2.1.1.3المؤشر 
من طرف الوزارات المستغلة " عل سة"عبر منظومة 

  للمنظومة 
نس ة المراسالت الموقعة : 3.1.1.3المؤشر 

  إلكترون ا 
نس ة استعمال آل ات العمل : 4.1.1.3المؤشر 

المراسالت اإللكترون ة (التشار ي  الوزارات 
Messagerie(  

نس ة استعمال آل ات العمل : 5.1.1.3المؤشر 
 :Outils Collaboratifs(التشار ي  الوزارات 

Skype et Teams(  
توفیر معامالت :  2.1.3الهدف 

إدار ــــــة ال ماد ــــــة ناجعــــــة لفائــــــدة 
  المواطن والمؤسسة

  عدد الخدمات على الخ : 1.2.1.3المؤشر 

تـــــــأمین الثقـــــــة : 3-1-3هـــــــدف ال
  الرقم ة

عدد خدمات المصادقة : 1.3.1.3المؤشر 
  اإللكترون ة

ضـــــمان إیـــــواء : 4-1-3الهـــــدف 
  واستغالل المنظومات الوطن ة

الحصول على المواصفات : 1.4.1.3المؤشر 
  العالم ة لمراكز اإلیواء

  الق ادة والمساندة

  المساندة

 :1.1.9الهدف  
  تعز ز قدرات األعوان

  : 1.1.1.9لمؤشر ا
 نس ة اإلطارات التقن ة المختصة

نس ة األعوان المنتفعین : 2.1.1.9المؤشر 
   التكو ن

 :2.1.9الهدف 
إح ــــــام التصــــــرف فــــــي المعــــــدات 

  والبناءات

معدل  لفة ص انة الس ارة : 1.2.1.9المؤشر 
 االدار ة

نس ة تقدم انجاز التهیئات : 2.2.1.9المؤشر 
  والبناءات

 :3.1.9لهدف ا
تحســـین نســـ ة إنجـــاز االعتمـــادات 
المحمولـــــة علـــــى مـــــوارد صـــــندوق 

وتكنولوج ــات   تنم ــة المواصــالت
  .المعلومات واالتصال

  
  

نس ة انجاز االعتمادات :     1.3.1.9المؤشر 
مقارنة  االعتمادات    المحمولة على موارد الصندوق 

  المرسمة  قانون المال ة
  
  

  الق ادة

  
خــــاذ القـــــرارات ات:1.2.9الهــــدف  

  و  ل  فاءة  طر قة فعالة

تر یز منظومة متا عة قرارات : 1.1.2.9المؤشر 
 مختلف اللجان

عدد القرارات المنفذة من : 2.1.2.9المؤشر 
  جملة القرارات

 مد  توفر منظومة:   3.1.2.9المؤشر 
  الحو مة

  



11 نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

توز ع المیزان ة حسب البرامج و طب عة النفقة

188 188319 319البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة

372 372500 500االقتصاد الرقمي

000 900 4الح ومة اإللكترون ة 444 3145 344 314

000 100 5الق ادة و المساندة 19 851 126114 951 126 90 000 000

21 115 00010 000 000 000 115 121الجملـة العـامة : 90 000 000

االقتصاد الرقمي
البن ة التحت ة االتصال ة

الح ومة اإللكترون ةوالبر د ة

الق ادة و
المساندة

االقتصاد الرقمي 0.4%
البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة 0.3%
الح ومة اإللكترون ة 4.4%
الق ادة و المساندة 94.9%

Total: 100.0%

توز ع المیزان ة حسب البرامج
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 :الوزارة أعوان -5

  
  

 3عون قار و  448منھم  2019،451 إلى موفّى سنةالمرخص فیھم  وزارةیبلغ عدد أعوان ال

 :على النحو التالي حسب البرامج ویتوزعونأعوان غیر قارین  
  
  

 عدد األعوان  البرنامج

 8  البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة

 14 االقتصاد الرقمي

 15 الح ومة االلكترون ة
 414   ادة والمساندةالق

 451 المجموع 

 
 

 
  
 
 

 
  
 
 



 

 

 المحــور الثاني

 ميسانيت الوزارة حسب البرامج
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 میزانیة الوزارة حسب البرامج: المحور الثاني

 
  البنیة التحتیة االتصالیة والبریدیة:  1البرنامج 

 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
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 البرنامج أداء -2

  یتھتقدیم البرنامج وإستراتیج 2-1

 
تندرج إستراتیجیة البرنامج ضمن توجھات المخطط الوطني االستراتیجي ومخطط التنمیة للخماسیة 

وتتمثل أساسا في ضمان االندماج لقطاع تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي  2016-2020

سعة العالیة االجتماعي والحد من الفجوة الرقمیة عبر دمقرطة تجھیزات النفاذ وتعمیم االستفادة من ال

 .جدا

  :البنیة التحتیة الرقمیة بشكل عام إلىبرنامج وفي ھذا اإلطار یھدف 

توفیر البنى التحتیة واللوجستیة لتعزیز مناخ ومتطلبات الثقة الرقمیة بما یساعد على التوقي  •

 من المخاطر التي یمكن أن تھّدد أمن االقتصاد الرقمي وكذلك األمن العاّم، 

 .سن التصرف في الطیف التردديتثمین الترددات وح •

توفیر الخدمات الشاملة وتحسین التغطیة لتعمیم وتقریب الخدمات من المواطن سعیا لتقلیص  •

 ،  االتصالیة والبریدیة الفجوة الرقمیة، من خالل تحسین نسبة النفاذ للخدمات

بأحسن تطویر وتعصیر البنیة التحتیة لالتصاالت حتى تكون في خدمة المواطن والمؤسسة و •

  . الرقمي لالقتصادجودة وبما یجعلھا قاطرة دفع 
 

 أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء  2-2
 
 

  
  إنجاز الوحدة  الهدف  مؤشرات ق س أداء   األهداف 

 2017  
  ق م

 2018  
تقدیرات 
2019 

  الق مة المستهدفة
2021 

 

 تطو ر: 1.1.1الهدف 
البن ة التحت ة 

  لالتصاالت

نس ة تغط ة المناط   :1.1.1.1المؤشر
 الب ضاء

%  0 % 70 % 100 % 100 

نس ة ر   اإلدارات :2.1.1.1المؤشر 
والمؤسسات العموم ة  الش  ات الوطن ة 

معّدل عدد المواقع (المندمجة لإلدارة 
موقعا خالل فترة  3270: المبرمج ر طها

 )2016-2020المخط  

 - % 25,7 % 68,5 % 100 
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 :أنشطة البرنامج 2-3

 
 :لالتصاالت  التحتیة ةأھّم أنشطة البرنامج الفرعي البنی •
 

  المؤشرات  األھداف
تقدیرات 
  المؤشرات
2019  

 *)أھّم المشاریع( أھّم األنشطة

  
  
  
  
  
  
  
  

  : 1-1-1الھدف
 التحتیة تطویرالبنیة

  لالتصاالت

نسبة تغطیة : 1.1.1.1المؤشر
  مشروع تغطیة المناطق البیضاء -  100℅  )1(المناطق البیضاء

   
ل الفني لمشروع اختیار مكتب مراقبة للقبو -    

   تغطیة المناطق البیضاء
  

 
نسبة ربط  :2.1.1.1المؤشر 

اإلدارات والمؤسسات العمومیة 
بالشبكات الوطنیة المندمجة 

  )RNIA()2( لإلدارة

℅65 

     تركیز الشبكة الوطنیة المندمجة لإلدارة -
"RNIA2"  
  

  )NOC( تركیز مركز تشغیل الشبكة -  

  

طنیة المندمجة لإلدارة تركیز الشبكة الو -  
  «RNIA JUSTICE»عدالة

  )مشروع سیُمّول على قرض البنك االفریقي للتنمیة(

  

  

  

تركی  ز الش  بكة الوطنی  ة المندمج  ة ل  إلدارة   -
 % " RNIA MUNICIPALITES"بلدیات

  

  

لهواتف الجوالة عدد ا: 3.1.1.1المؤشر
واللوحات الرقم ة المصادق علیها من 

طرف مر ز الدراسات وال حوث لالتصاالت  
)CERT( 

 عدد 

  ملیون  6, 2  ملیون  5, 2
  

2,8 
  ملیون 
 

4,2 
 ملیون 

 90 % 90 % %85 %66  % نس ة إنجاز المشروع: 4.1.1.1المؤشر 
نس ة التغط ة  ش  ة : 5.1.1.1المؤشر

 البث اإلذاعي الرقمي
)Taux de couverture par la radio 

numérique( 

% - %  52 82% 95% 

نس ة االستجا ة : 6- 1-1-1المؤشر
للحوادث السیبرن ة من نوع حجب الخدمة 

 "attaque ddos"الموزعة 
%    70% 85% 

 تقر ب: 1.2.1الهدف 
 من البر د ة الخدمات
 في والمساهمة المواطن
 في التراب ة التهیئة

  دالبر  مجال
  

نس ة البلد ات التي :   1.1.2.1المؤشر 
 10تتمتع بتغط ة بر د ة م تب بر د لكّل 

  آالف ساكن أو أقلّ 
 

54%  55%  57% 59% 

نس ة م اتب البر د :  2.1.2.1المؤشر 
   الُمجهزة بوسائل الدفع اإللكتروني

29% % 61  90%  99% 
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تحسین التغطیة بشبكة االتصاالت لفائدة المؤسسات   -  
لتوفیر السعة ) المدارس والمعاھد الثانویة(التربویة 
  )م د 22كلفتھ الجملیة التقدیریة (العالیة  

  

  

-  

  

-  

إنجاز شبكة ألیاف بصریة والسلكیة خارجیة    -
) 19(مركبا جامعیا وتسعة عشر ) 12(باثنتي عشر 

 WFI"بخدمة الـ معھدا عالیا للدراسات التكنولوجیة
OUTDOOR"  

في تنمیة المواصالت مشروع یُساھم الصندوق (
مركز الحاسب اآللي التابع لوزارة لفائدة  تمویلھ

بعنوان مساھمة الصندوق في تمویل  التعلیم العالي 
 )مشاریع وطنیة لفائدة وزارات أو مؤسسات عمومیة

(*)  

  

-  

  

-  

مشروع البنیة التحتیة الوطنیة للمعلومات   -
تنم ة المواصالت صندوق یُساھم  مشروع( الجغرافیة

 الوطني لالستشعار عن بعدالمركز لفائدة في تمویلھ 
بعنوان مساھمة الصندوق في تمویل مشاریع وطنیة 

 )لفائدة وزارات أو مؤسسات عمومیة،
 
  

  

-  

  

-  

مشروع ھیكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة  -
  الدفاع الوطني 

مشروع تساھم الوزارة في تمویلھ لفائدة وزارة (
  )دم  8: الدفاع الوطني الكلفة التقدیریة الجملیة

ع      دد : 3.1.1.1المؤش      ر
الھوات  ف الجوال  ة المص  ادق 
علیھ    ا م    ن ط    رف مرك    ز 

 )CERT(الـ

2,8 
 ملیون
  

تركیز منظومة حمایة الھواتف الجوالة من مشروع  -
  (CEIR) السرقة ومن السوق الموازیة

   
  

نس      بة  :4.1.1.1المؤش      ر
تغطیة بشبكة البث اإلذاعي ال

  الرقمي
 

82% 

شفیر وفك الشفرة اقتناء وحدات دمج ووحدات ت-
 لالذاعة الرقمیة

 اقتناء مرسالت البث اإلذاعي الرقمي  -
اقتناء أجھزة لقیاس الجودة و صیانة أجھزة البث  -

  الرقمي
اقتناء وصالت متنقلة وأخرى ثابتة وتجدید  وصالت -

  الربط الھرتزي
نس     بة  :11.5.1.المؤش     ر 

  .إنجاز المشروع
  
 

℅90  
  

  ،لتطبیقاتتركیز وتحیین التجھیزات وا -
  ،اقتناء وسائل نقل -
  ،صیانة التجھیزات والتطبیقات -

  ،صیانة المنصة التقنیة -

 
نس     بة  :6-1-1-1المؤش     ر

االس           تجابة للح           وادث 
الس   یبرنیة م   ن ن   وع حج   ب 

 attaque"الخدمة الموزعة 
ddos"  

 

70% 

تركیز منظومة وطنیة لمجابھة ھجمات حجب الخدمة 
  " Anti DDOSالموزعة

  

 

-  

حواسیب موزعة لدى بعض الشركاء  زتركی -
)(sondes  المخاطر السیبرنیة الستشعار.  

فني دوري والزامي للتطبیقات الوطنیة  قییمالقیام بت -
 مع التي یتم ایواءھا لدى المركز الوطني لإلعالمیة

اقتناء منظومات ومعدات  ضروریة الختبار صالبة 
  التطبیقات الوطنیة

 
  صبغة تقدیریة والذي تكتسي نفقاتھلة من صندوق تنمیة المواصالت مشاریع تنمیة القطاع ممو*



17 
 

  
  
 

 :أھّم أنشطة البرنامج الفرعي الخدمات البریدیة الشاملة •

  
 
 
 

  المؤشرات  األھداف
تقدیرات 
  المؤشرات
2019  

 والتدخالت األنشطة

  1.2.1الھدف 
 الخ   دمات تقری   ب

 الم واطن م ن البریدی ة
 التھیئة في والمساھمة

 لمج  ا ف  ي الترابی  ة
  البرید

 

: 1.1.2.1المؤشر  
نسبة البلدیات التي 

تتمتع بتغطیة بریدیة 
 10مكتب برید لكّل 

  آالف ساكن أو أقلّ 
  
مشاریع ممولة من (

الصندوق في اطار 
منحة الصندوق 

بعنوان تدخل 
الصندوق لتحقیق 

التوازن المالي لفائدة 
المؤسسات الخاضعة 

  )الشراف الوزارة

℅57 

إعادة بناء، تشیید (ة للشبكة البریدیة تحسین البنیة التحتی -
  ..بناء جدید، تاھیل البناءات، تھیئة البناءات، إقتناءالعقارات

بناء عقار جدید، إقتناء : إحداث مكاتب برید جدیدة -
 ..عقارات

  إقتناء وسائل نقل البرید المتجول وتھیئتھا -
  بناء وتھیئة المركبات اإلداریة المندمجة والمقرات اإلداریة -
تطویر منصات الفرز والخدمات اللوجیستیة ومراكز  -

 التوزیع 
  منظومات وتجھیزات السالمة للبناءات  -
 الدراسات، االستشارات واالختبارات -
  تجھیزات مقرات البرید التونسي -
  إقتناء وسائل نقل البرید-
 إقتناء تجھیزات ومنظومات البرید الالمادي-
  تعصیر الوسائل المطبعیة -
  ومة التصرف في الجودةمنظ -
 تأھیل منظومة الواب تلغرام  -
  دراسات في مجال الخدمات -
انخراط البرید التونسي في برنامج دور الخدمات إلسداء  -

  ..الخدمة البریدیة

  

:  2.1.2.1المؤشر 
نسبة مكاتب البرید 

الُمجھزة بوسائل 
 الدفع اإللكتروني

(*) 
مشاریع ممولة من (

الصندوق في اطار 
ة الصندوق منح

بعنوان تدخل 
الصندوق لتحقیق 

التوازن المالي لفائدة 
المؤسسات الخاضعة 

  )الشراف الوزارة

℅90 

  موزع آلیللنقدیات  120تركیز -
 تركیز آالت طرفیة -

  تطویر أنظمة النقدیات
  e-bankingتطویر منظومة  -

 إقتناء وتركیز منظومة التصرف المندمج   - 
 إقتناء  تجھیزات إعالمیة -

  تطویر منظومة للتصدي لتبییض األموال
تطویر تجھیزات الشبكة اإلعالمیة والسالمة المعلوماتیة -

 ومنصات خدمات االنترنات
 دراسات وإستشارات -
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

  : البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة1البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

96.41-091 425المجموع -8 581 282 8 900 470

425 0911 340 470319 188-76.19

7 560 000-100.00 -7 560 000

-1 021 282

   د  وتتوزع  ما یلي319188تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة  : 
 حساب الدینار

319 188

188 188319 319البن ة التحت ة لالتصاالت
الخدمات البر د ة الشاملة

319 188 188 319الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

  : البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة1البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

76.19-091 425المجموع -1 021 282 1 340 470

389 391950 470319 188-66.42

35 700380 000

10 000-100.00

-100.00

-10 000

-380 000

-631 282

2018د  سنة 1340470 مقابل 2019 د  سنة 319188ض طت نفقات التصرف لبرنامج البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة في حدود    .  
وتتوزع  ما یلي

 حساب الدینار

319 188

188 188319 319البن ة التحت ة لالتصاالت
الخدمات البر د ة الشاملة

319 188 188 319الجملـة العـامة :
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 صنادیق الخزینة  3-3

  
 

 صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واالتصالتدخالت  §
 

التي تساھم في  برامجالمشاریع  والصندوق لھا صبغة تقدیریة ویمول األنشطة وال نفقات   

نفقات تغطیة في یساھم كذلك ودیة، یالتحتیة اإلتصالیة والبر تحقیق أھداف برنامج البنیة

  :في البرنامجالتصرف والتجھیز للھیاكل العمومیة المتدخلة 
  

  المؤسسة أو المنشأة البرنامج الفرعي

  2019البنیة التحتیة لالتصاالت  1البرنامج الفرعي

منحة الصندوق لفائدة الدیوان 
الوطني لإلرسال االذاعي والتلفزي 

ONT  
منحة الصندوق لفائدة الوكالة 
الوطنیة للسالمة المعلوماتیة  

ANSI 
منحة الصندوق لفائدة الوكالة الفنیة 

 ATTلالتصاالت 
مجموع منحة الصندوق لفائدة مركز 

الدراسات والبحوث لالتصاالت 
CERT ) مشروع CEIR  ( 

   
الخدمات البریدیة الشاملة  2البرنامج الفرعي

2019 
الصندوق لفائدة الدیوان  منحة

  ONP: الوطني للبرید
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  االقتصاد الرقمي:  2البرنامج 

  
 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1

  

  

          
  
  

 أداء البرنامج -2
  
  واستراتیجیتھتقدیم البرنامج  2-1
 

برنامج االقتصاد الرقمي على نشر الثقافة الرقمیة عبر تعمیم استعماالت إستراتیجیة  ترتكز

تكنولوجیات المعلومات واالتصال في عدید المجاالت كالمسارات التعلیمیة ورقمنة المحتویات 

البیداغوجیة وعلى مساندة خلق القیمة المضافة عبر تشجیع بعث المشاریع ودفع التجدید ودعم 

 :البرنامج بصفة عامة إلى یسعىر اإلبداع وفي ھذا اإلطا

تطویر مناخ األعمال واإلحاطة بالمؤسسات وتعزیز قدراتھا التنافسیة في مجال  •

 .االقتصاد الرقمي
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 .دعم استعماالت تكنولوجیا المعلومات في القطاعین العام والخاص ولدى العموم •

بالتنسیق مع  تدعیم وتطویر برامج البحث والتطویر والتجدید مع تحسین جودة التكوین •

 .المؤسسات والھیاكل المعنیة

تقلیص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد  •

) Champions nationaux(المنشأ، والمساعدة على بعث مؤسسات وطنیة متمیّزة 

كقطب متمیز ومساندتھا، وذلك عبر تحفیز االستثمار في المجال والتسویق للوجھة التونسیة 

 .في اإلقلیم
 

  أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء 2-2
 

 
  

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء   األهداف
 إنجاز

2017 

 ق م

2018 
تقدیرات 
2019 

  الق مة المستهدفة

2021 
 

تنم ة :  1.1.2الهدف 
االستعماالت في األنشطة 

 االقتصاد ة

تطّور عدد الخدمات : 1.1.1.2المؤشر 
المسداة عبر الوسائ  اإللكترون ة و اعتماد 
 الدفع اإللكتروني أو بواسطة الهاتف الجّوال

  3 - - عدد

تطو ر : 2.1.2الهدف 
 مناخ األعمال

عدد األنشطة :  1.2.1.2المؤشر 
االقتصاد ة المحررة أو المنظمة   راسات 

 - - عدد شرو 

 8حذف 
تراخ ص 

وتعو ضها 
  راسات 

  شرو 

 

تحفیز :1.2.2الهدف 
االستثمار في التجدید 

 واالبتكار

عدد المؤسسات : 1.1.2.2المؤشر 
    المتحصلة على عالمة مؤسسة ناشئة

(Label Start Up )  
  100 - - عدد

عدد المؤسسات : 2.1.2.2المؤشر 
  20 - - عدد  المسجلة لبراءات اختراع

عدد مواطن الشغل : 3.1.2.2المؤشر 
  1000 - - عدد  المحدثة

تر یز  :2.2.2هدف ال
ه اكل و آل ات خصوص ة 

  لتمو ل المؤسسة الناشئة

عدد المؤسسات : 1.2.2.2المؤشر 
  10 - - عدد  المنتفعة  آل ات التمو ل المحدثةالناشئة 

 30 30 30 23 عدد  عدد االتفاق ات المبرمة : 1.1.3.2المؤشر استقطاب :1.3.2الهدف 
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المستثمر ن والتشج ع على 
  خل  مواطن الشغل

  

عدد فرص العمل : 2.1.3.2المؤشر 
  الجدیدة 

  
 6000 6000 6000 6554 عدد

تنم ة قدرات .3.2:2الهدف
  الموارد ال شر ة

نس ة استغالل :1.2.3.2لمؤشر ا
  %95 %80  نس ة  POLEالفضاءات التكنولوج ة 

 في عدد المتكونین: 2.2.3.2المؤشر 
  200 ---- ---- عدد  )tunicod CIFODCOM(مشروع 
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 :أنشطة البرنامج 2-3
 

  

  األنشطة والتدخالت مؤشراتال  األهداف

 

تنم ة :  1.1.2الهدف 
االستعماالت في األنشطة 

 االقتصاد ة

تطّور عدد الخدمات : 1.1.1.2المؤشر 
المسداة عبر الوسائ  اإللكترون ة و اعتماد 

الهاتف الدفع اإللكتروني أو بواسطة 
 الجّوال

التنسیق مع البنك المركزي التونسي ووزارة  -
المالیة لتطویر خدمات الدفع بواسطة الھاتف 

 M-Paiement-الجّوال
إرساء التعاون والتعامل مع منصات الدفع  -

والتحویالت المالیة اإللكترونیة العالمیة على 
 Paypalغرار 

وضع اإلطار القانوني للتعامل بالعمالت  -
 تراضیةاإلف

توسیع مجاالت إستعماالت وسقف البطاقة  -
  التكنولوجیة الدولیة

تطو ر  : 2.1.2الهدف 
 مناخ األعمال

عدد األنشطة : 1.2.1.2المؤشر 
االقتصاد ة المحررة أو المنظمة   راسات 

 شرو 

مراجعة النصوص المنظمة لألنشطة  -
االقتصادیة في إطار حذف الترخیص 

  وتعویضھا بكراسات شروط

تحفیز :1.2.2الهدف 
االستثمار في التجدید 

 واالبتكار
عدد المؤسسات : 1.1.2.2المؤشر 

    المتحصلة على عالمة مؤسسة ناشئة
(Label Start Up )  

البوابة اإللكترونیة  واستغالل وتسییرتركیز  -
 للمؤسسات الناشئة

تأطیر الباعثین الراغبین في بعث مؤسسات  -
 ناشئة

 تراعتسجیل براءات االخ -
  

عدد المؤسسات : 2.1.2.2المؤشر 
  المسجلة لبراءات اختراع

  

عدد مواطن الشغل : 3.1.2.2المؤشر 
  المحدثة

  

تر یز  :2.2.2الهدف 
ه اكل و آل ات خصوص ة 

  لتمو ل المؤسسة الناشئة

عدد المؤسسات : 1.2.2.2المؤشر 
 المنتفعة  آل ات التمو ل المحدثةالناشئة 

صندوق الصنادیق  إبرام اتفاقیات مع -
وصنادیق االستثمار المزمع بعثھا 

 والمتخصصة في تمویل المؤسسات الناشئة
 متابعة المؤسسات الناشئة  -

استقطاب :1.3.2الهدف 
المستثمر ن والتشج ع على 

  خل  مواطن الشغل

عدد االتفاق ات : 1.1.3.2المؤشر 
  المبرمة 

  

الترویج واستقطاب االستثمار في میدان  -
جیا المعلومات واالتصال بالتنسیق مع تكنولو

 الھیاكل المعنیة،
إبرام مختلف االتفاقیات التي تندرج في إطار  -

مشروع تونس الذكیة لنھوض بنشاط نقل 
الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجیا 

 المعلومات واالتصال ومتابعة إنجازھا
تنسیق إنجاز المشاریع التي تندرج في إطار  -

  ونس الذكیة،مشروع ت
  
 
تنسیق إسناد االمتیازات التي تلتزم بھا الدولة  -

  بعنوان المشروع ومتابعة
إنجاز التزامات األطراف المنتفعة بھذه  -

 .االمتیازات
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عدد فرص العمل : 2.1.3.2المؤشر 
  الجدیدة 

  
 

تنم ة قدرات .3.2:2الهدف
  الموارد ال شر ة

نس ة استغالل  :1.2.3.2لمؤشر ا
  POLEالتكنولوج ة الفضاءات 

تكثیف األنشطة التكنولوجیة بالمراكز  -
الجھویة للعمل عن بعد بھدف التعریف 
باإلمتیازات والحوافز التي توفرھا ھذه 

 الفضاءات
لتشجیع على بعث المؤّسسات الناشئة ا -

Startups  عبر تطویر منظومة إستقطاب
ومرافقة المشاریع المجدّدة بمركز الغزالة 

مراكز اإلبتكار الجھویة المزمع لإلبتكار أو 
  2019اإلنطالق في تركیزھا بدایة من سنة 

 في عدد المتكونین: 2.2.3.2المؤشر 
  )tunicod CIFODCOM(مشروع 

منتفعا ببرنامج ممیز معد من  500تكوین 
 200طرف شركاء تونس الذكیة بھدف إدماج 

  منھم في الحیاة المھنیة
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

  : االقتصاد الرقمي2البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

95.02-085 252 9المجموع -9 541 760 10 042 132

9 252 0859 782 132500 372-94.88

260 000-100.00 -260 000

-9 281 760

   د  وتتوزع  ما یلي500372تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج االقتصاد الرقمي  : 
 حساب الدینار

500 372

912 912314 314األعمال اإللكترون ة ومناخ اإلستثمار
تونس الناشئة

460 460185 185تونس الذ  ة
500 372 372 500الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

  : االقتصاد الرقمي2البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

94.88-085 252 9المجموع -9 281 760 9 782 132

7 815 7288 254 132500 372-93.94

775 557760 000

660 800768 000-100.00

-100.00

-768 000

-760 000

-7 753 760

.  وتتوزع  ما یلي2018د  سنة 9782132 مقابل 2019 د  سنة 500372ض طت نفقات التصرف لبرنامج االقتصاد الرقمي في حدود   

 حساب الدینار

500 372

912 912314 314األعمال اإللكترون ة ومناخ اإلستثمار
تونس الناشئة

460 460185 185تونس الذ  ة
500 372 372 500الجملـة العـامة :
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 صنادیق الخزینة :3-2
  

 صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واالتصالتدخالت  §
 

الصندوق لھا صبغة تقدیریة ویمول األنشطة والمشاریع  والبرامج التي تساھم في نفقات            

ل یساھم كذلك في تغطیة نفقات التصرف والتجھیز للھیاك كما، رقميیق أھداف برنامج اإلقتصاد التحق

مركز االعالم والتكوین والتوثیق والدراسات في تكنولوجیا :  العمومیة المتدخلة في البرنامج
:  في مؤسسة واحدة وھما مؤسستان بصدد إجراءات الدمج المواصالت والقطب التكنولوجي بالغزالة

  . "سیة الذكیةنة التوشركة األقطاب التكنولوجی"
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  الحكومة االلكترونیة: 3 البرنامج

  
 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1

  

  
 أداء البرنامج -2

  
 قدیم البرنامج وإستراتیجیتھ ت -1 -2

 
ف إستراتیجیة البرنامج إلى التوج ھ نح و إدارة إلكترونی ة ف ي خدم ة الم واطن والمؤسس ة م ع تھد      

ھا ونجاع ة معامالتھ  ا وعل  ى ھ ذا األس  اس ت م تحدی  د التوجھ  ات واألھ داف الرامی  ة إل  ى ض مان ش  فافیت

 :تحسین نجاعة الخدمات اإلدارة إلكترونیة و ذلك عبر

تك  ریس مب  دأ الت  رابط البین  ي ب  ین نظ  م المعلوم  ات العمومی  ة م  ن خ  الل إرس  اء منص  ة تكنولوجی  ة  •

الكب رى ب اإلدارة بھ دف ض مان مواكبتھ ا  وطنیة موّحدة و تأھیل المنظومات المعلوماتی ة الوطنی ة

 .للتطورات الوظیفیة والتكنولوجیة
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اس  تكمال إرس  اء منظوم  ة وطنی  ة للتعری  ف اإللكترون  ي للم  واطن والمؤسس  ة وإرس  اء إط  ار  •

 .تنظیمي وترتیبي مالئم طبقا للمعاییر الدولیة

) Open Gov(إرس اء مح یط تكنول وجي مالئ  م لتك ریس مب ادئ وآلی ات الحكوم  ة المفتوح ة  •

 ).Open Data(وحق النفاذ للمعطیات العمومیة 

 .تعمیم الخدمات اإلداریة على الخط الموّجھة لفائدة المواطن والمؤسسة •

ض  مان درج  ة عالی  ة لس  المة نظ  م المعلوم  ات العمومی  ة وتك  ریس الثق  ة الرقمی  ة ف  ي الخ  دمات  •

 .اإلداریة

كمة رشیدة وإرساء مناخ ثق ة تأمین مرور تونس إلى الكل رقمي عبر وضع إطار ترتیبي وحو •

 .رقمیة مالئم

 أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء 2-2
 

  
 إنجاز الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء   األھداف 

 2017  
 ق م

 2018  2019تقدیرات  
  القیمة 

  المستھدفة
2021  

 إرساء: 1.1.3الهدف 
نظم معلومات عموم ة 

مترا طة ومتواصلة ف ما بینها 
تطو ر نجاعة عمل اإلدارة ل

  والمساعدة على أخذ القرار

عدد الخدمات :  1.1.1.3المؤشر
  في طور االستعمال  المندمجة  اإلدارة

 - 4 20 80 

معّدل مدة معالجة : 2.1.1.3المؤشر 
من طرف " عل سة"المراسالت عبر منظومة 

   الوزارات المستغلة للمنظومة
 2 5 7 10 یوم

 ة المراسالت نس: 3.1.1.3المؤشر 
 %90 %50 %2 %0 %   الموقعة إلكترون ا

نس ة استعمال آل ات : 4.1.1.3المؤشر 
المراسالت (العمل التشار ي  الوزارات 

  )Messagerieاإللكترون ة 
% - 33% 60% 100% 

نس ة استعمال آل ات : 5.1.1.3المؤشر 
 Outils(العمل التشار ي  الوزارات 

Collaboratifs: Skype et Teams(  
% - 6% 30% 70% 

توفیر  : 2.1.3الهدف 
معامالت إدار ة ال ماد ة 

ناجعة لفائدة المواطن 
  والمؤسسة

عدد الخدمات على : 1.2.1.3المؤشر 
  الخ 

 - 3 9 50 

تأمین : 3-1-3الهدف 
  الثقة الرقم ة

ضمان : 4-1-3الهدف 
إیواء وٕاستغالل المنظومات 

  الوطن ة

عدد خدمات : 1.3.1.3المؤشر 
  لمصادقة اإللكترون ةا

  7 7  

الحصول على : 1.4.1.3المؤشر 
  المواصفات العالم ة لمراكز اإلیواء

  0 0 1 
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  :أنشطة البرنامج 3 -2
  

  
 تقدیرات االعتمادات لألنشطة األنشطة والتدخالت مؤشراتال  األهداف

 
 إرساء: 1.1.3الهدف 

نظم معلومات عموم ة 
مترا طة ومتواصلة ف ما 

لتطو ر نجاعة عمل بینها 
اإلدارة والمساعدة على أخذ 

  القرار

عدد الخدمات المندمجة :  1.1.1.3المؤشر
  في طور االستعمال   اإلدارة

  : 2020مشروع تونس الرقم ة : جدیدة المشار ع ال
وضع وتر یز المنظومة الوطن ة للترا   البیني بین  -

  )1(نظم المعلومات الوطن ة

تعر ف الموحد للمواطن تر یز منظومة وطن ة لل -
  )1( وتأهیل منظومة الحالة المدن ة

   إرساء منظومة وطن ة للمعرف الوحید للمؤسسة -

ت عا لتحدید (تر یز الحوس ة السحاب ة الوطن ة  -
   )1(ز المخط  التفصیلي لإلنجا

إنجاز دراسة لوضع : إرساء حوس ة سحاب ة وطن ة-
  نموذج تنظ مي وهندسي واقتصاد 

  :لمتواصلةالمشار ع ا

مهمة مساندة ومرافقة لتنفیذ المخط  الوطني  -
  " 2020تونس الرقم ة " االستراتیجي 

مهمة إدارة منشأ مفوض إلنجاز الم ونات الفن ة  -
إلرساء المشار ع الممولة عن طر   البنك اإلفر قي 

  .للتنم ة

 

 ھذه یتّم تمویل) 1(
من طرف البنك  كوناتالم

      ةاإلفربقي للتنمی
و تمول بقیة  )أد 4900(

 المشاریع من موارد
 صندوق تنمیة المواصالت

معّدل مدة معالجة : 2.1.1.3المؤشر   
من طرف " عل سة"المراسالت عبر منظومة 

   الوزارات المستغلة للمنظومة

  :المشار ع المتواصلة
مشروع تر یز منظومة التصّرف اإللكتروني في  -

  "عل سة"المراسالت  المواقع النموذج ة 
  
  

 

نس ة المراسالت الموقعة : 3.1.1.3المؤشر   
   إلكترون ا

مشروع تر یز منظومة التصّرف اإللكتروني في  -
   تعم م المنظومة –المراسالت 

نس ة استعمال آل ات العمل : 4.1.1.3المؤشر 
المراسالت اإللكترون ة (التشار ي  الوزارات 

Messagerie(  

ت عا لتحدید (ة تر یز الحوس ة السحاب ة الوطن  -
   (*)) المخط  التفصیلي لإلنجاز

نس ة استعمال آل ات العمل : 5.1.1.3المؤشر 
 :Outils Collaboratifs(التشار ي  الوزارات 

Skype et Teams(  

  :المشار ع المتواصلة
 Outils(إرساء آل ات شراكة لإلدارات 

Collaboratifs pour l’Administration( 
 

فیر تو  : 2.1.3الهدف 
معامالت إدار ة ال ماد ة 

ناجعة لفائدة المواطن 
  عدد الخدمات على الخ : 1.2.1.3المؤشر 

  :المشار ع المتواصلة
 paiementمشروع الخالص اإللكتروني للشراءات  -

électronique des commandes publiques  
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   والمؤسسة
تطو ر الخدمات اإللكترون ة للمواطن  - e-

services 
تأمین : 3-1-3الهدف 

  الثقة الرقم ة

عدد خدمات المصادقة : 1.3.1.3المؤشر 
 اإللكترون ة

 ANCE)   (  

  :المشار ع المتواصلة

Ø  إعداد منظومة إث ات وٕامضاء إلكتروني خاصة
  األجهزة المحمولة

Ø التدقی  الدور  حسب المعاییر الدول ة 
Ø  تحدیث البن ة التحت ة التقن ة لمواك ة التقدم

 علومات واالتصاالتالتكنولوجي في الم
Ø تأمین ورقمنة اإلجراءات اإلدار ة 

 تجهیزات إعالم ة

 

: 4-1-3الهدف 
ضمان إیواء وٕاستغالل 

  المنظومات الوطن ة
الحصول على المواصفات : 1.4.1.3المؤشر

  العالم ة لمراكز اإلیواء
 )CNI(  

  :المشار ع المتواصلة
  مشروع تأهیل مر ز اإلیواء -

  وطني اإلحت اطيمشروع تأهیل المر ز ال -

 إشهاد مر ز اإلیواء والمر ز الوطني اإلحت اطي -
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

  : الح ومة اإللكترون ة3البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

948.81المجموع 4 834 754 509 560

509 560444 314-12.80

4 900 000100.00 4 900 000

-65 246

   د  وتتوزع  ما یلي5344314تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الح ومة اإللكترون ة  : 
 حساب الدینار

5 344 314

444 3144 900 000 314 344 5الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

  : الح ومة اإللكترون ة3البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

12.80-المجموع -65 246 509 560

509 560444 314-12.80

0.00

-65 246

.  وتتوزع  ما یلي2018د  سنة 509560 مقابل 2019 د  سنة 444314ض طت نفقات التصرف لبرنامج الح ومة اإللكترون ة في حدود   

 حساب الدینار

444 314

444 314 314 444الجملـة العـامة :



البیـان

نظـام أمـد

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

الفارق  قانون المال ة إنجازات

35

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 0 أد   مقابل  4.900   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج الح ومة اإللكترون ة  لسنـة  

2 0172 0182 019

16

 د1000 حساب 

 ال اب:

الحكومة اإللكترونیة 3: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

4 900

4 900

900 4المجموع

4 900

4 900

4 900



البیـان

نظـام أمـد

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

36

تقدیرات

  على مستو  إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع  ما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

16  ال اب:

 د1000 حساب 

: الحكومة اإللكترونیة3البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

900 4المجموع 16 000

16 000

16 0004 900

4 900

16 0004 90016 0004 900

16 0004 900
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  ات التنمیة نفق
  

  :  2020مشروع تونس الرقمیة  •
مع البنك اإلفریقي للتنمیة بقیمة  2018من خالل قرض مبرم سنة أساسا مشروع ممول  -

 "2020تونس الرقمیة "م أورو لمساندة المخطط اإلستراتیجي  71.5

  

  : عناصر المشروع أھم  •
 ت الوطنیة وضع و تركیز المنظومة الوطنیة للترابط البیني بین نظم المعلوما -

مواصلة تركیز المنظومة الوطنیة للمعرف الوحید للمواطن و تأھیل منظومة الحالة  -

 المدنیة 

-  

 إرساء منظومة وطنیة للمعرف الوحید للمؤسسة -

 مواصلة تركیز منظومة الحوسبة السحابیة الوطنیة -

 تركیز الشبكة الوطنیة المندمجة للعدالة  -

  
  

 صنادیق الخزینة 3-3
  
  

 تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واالتصالصندوق تدخالت  §
 

ویمول األنشطة والمشاریع  والبرامج التي تساھم في تحقیق  ، الصندوق لھا صبغة تقدیریة نفقات   

للوكالة كما یساھم كذلك في تغطیة نفقات التصرف والتجھیز   أھداف برنامج الحكومة اإللكترونیة ،
  . وتمویل بعض مشاریع التنمیة للمركز الوطني لإلعالمیة الوطنیة للمصادقة اإللكترونیة
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  القیادة والمساندة: 9البرنامج 
 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه-1

  

  
  

 
 

 أداء البرنامج- 2
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 أداء البرنامج-2
  

 راتیجیتھ تقدیم البرنامج وإست 2-1
 

 
العملیاتیة باعتبار طبیعتھ األفقیة  لبقیة البرامج الرئیسيالقیادة والمساندة الرافد یعتبر برنامج 

  :حیث أنھ 

  یساند البرامج العملیاتیة في تجسیم أھدافھا §

  یسدي لفائدتھا خدمات ذات اختصاص §

 .الدعم التقني بما یمكن من إعداد المیزانیة وتنفیذھالھا یوفر  §

عل  ى ع  دد م  ن  برن  امج القی  ادة والمس  اندة، تق  وم إس  تراتیجیة ر التوجھ  ات الوطنی  ةف  ي إط  او

  : األولویات، أھّمھا

 باعتب اره العنص ر الرئیس ي لتأھی ل اإلدارة وتط ویر ج ودة خ دماتھا االرتقاء بالعنصر البش ري •

والنھ  وض بالعالق  ة النوعی  ة والكمی  ة ب  ین اإلدارة والمتع  املین معھ  ا، وھ  ي أھ  داف ال یمك  ن 

لالنت داب، وحس ن والج دوى الوظیفی ة  التوصل إلى تحقیقھا سوى بالتدقیق في تحدید الحاجیات

 ، القدرات والمھارات المھنیة توظیف

وتھیئ   ة البن   اءات وت   وفیر المع   دات  وص   یانة الس   یارات اإلداری   ة ترش   ید اس   تھالك الطاق   ة •

د المادیة وتحسین والتجھیزات الالزمة لضرورة العمل، مما یسمح بحسن التصرف في الموار

 ظروف العمل،

وذل ك م ن خ الل تحس ین نس ق اس تھالك االعتم ادات خاص ة  عتم اداتالتصرف في اال تحسین •

 .المتعلقة باالستثمار

بھ دف دف ع س بل الش راكة  مواكبة التحوالت التكنولوجی ةالحرص على دعم العالقات الدولیة و •

 واالستثمار في القطاع،

رقمن ة الخ دمات االداری ة وذل ك باتخ اذ  مج ال ف ي ھ ام دور جللبرنام أوكل فقد ذلك جانب إلى

التص   رف اإللكترون   ي ف   ي  ك   ل الت   دابیر التقنی   ة واإلجرائی   ة لتركی   ز العم   ل كلیّ   ا بمنظوم   ة

  المراسالت
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 أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء 2-2
 

 
 :أنشطة البرنامج 2-3

  

  
 إنجاز الوحدة  الهدف  مؤشرات ق س أداء   األهداف 

 2017  
 ق م

 2018   الق مة المستهدفة 2019تقدیرات  
2021 

 

 :1.1.9 الهدف 
  تعز ز قدرات األعوان

  : 1.1.1.9المؤشر 
 نس ة اإلطارات التقن ة المختصة

% -- %27 % 30 %16 

نس ة األعوان : 2.1.1.9المؤشر 
  المنتفعین  التكو ن

%  %15 %70 % 85 %98 

 :2.1.9 الهدف
إح ام التصرف في المعدات 

  والبناءات

معدل  لفة ص انة : 1.2.1.9شر المؤ 
د  1000.000 1051,453 الدینار الس ارة االدار ة د 700  900  

نس ة تقدم : 2.2.1.9المؤشر 
  انجاز التهیئات والبناءات

 100 % 70 % %20 - %نس ة 

 :3.1.9 الهدف
تحسین نس ة إنجاز 

االعتمادات المحمولة على 
موارد صندوق تنم ة 

 وتكنولوج ات   المواصالت
  .المعلومات واالتصال

نس ة انجاز :     1.3.1.9المؤشر 
اإلعتمادات المحمولة على موارد 

مقارنة  االعتمادات    الصندوق 
 ىالمرسمة  قانون المال ة

% % 60 % 65 % 70 % 80 

  
تخاذ القرارات ا:1.2.9 الهدف 

   فاءةو  ل    طر قة فعالة
  

  

تر یز منظومة : 1.1.2.9المؤشر 
 ختلف اللجانمتا عة قرارات م

- - - 1  

عدد القرارات  :2.1.2.9المؤشر 
  المنفذة من جملة القرارات

 - -  عدد
 

%90 

مد  توفر :   3.1.2.9المؤشر 
  الحو مة منظومة

- - - 1  

  
 األنشطة والتدخالت مؤشراتال  األهداف

 

 :1.1.9 الهدف 
  تعز ز قدرات األعوان

  
  

  : 1.1.1.9المؤشر 
  نس ة اإلطارات التقن ة المختصة

  
  
  
  
  
  

التشجیع على االلتحاق بالوزارة عن طریق استقطاب - 
 كفاءات من الوزارات او الھیاكل األخرى 

واإلدماج في السلك ترقیة لفتح مناظرات داخلیة ل - 
 التقني

 2016لسنة  1143 األمر عددعلى تطبیق  رصالح- 
  بإعادة توظیف األعوانالمتعلق و
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نس ة األعوان : 2.1.1.9مؤشر ال
  المنتفعین  التكو ن

 السھر على تنفیذ مخطط التكوین في أفضل اآلجال - 

تشریك أكثر عدد ممكن من األعوان في مراحل  - 
 التكوین

 خصوصیة دورات تكوینیة برمجة  - 

 واللوجستیة توفیر األدوات البیداغوجیة - 
الخاص بضبط الحاجیات في اعداد دلیل اإلجراءات - 

 مجال التكوین 
التكوین المناسب لضبط اعداد البطاقات الوصفیة - 

 إطاربالنسبة لكل 
 التكوین بالخارج  تعزیز تربصات - 
  

 :2.1.9 الهدف
إح ام التصرف في المعدات 

  والبناءات

معدل  لفة ص انة : 1.2.1.9المؤشر 
 الس ارة االدار ة

ابرام اتفاقیة اطاریة جدیدة مع شركة خ دمات مختص ة  -
ص  یانة الس  یارات اإلداری  ة القریب  ة م  ن مق  ري ال  وزارة ل

  )الغسیل الشامل +والمصفاة تغییر الزیوت (والمتعلقة بـ
متابع   ة تنفی   ذ االتفاقی   ات المبرم   ة ف   ي إط   ار ص   یانة  -

 السیارات اإلداریة واصالح
متابع  ة عملی  ات الص  یانة والتص  لیح المنج  زة عل  ى ك  ل  -

 .سیارة
دوری ة لعملی ات الص یانة مسك دفاتر وج ذاذات متابع ة  -

 .المنجزة
جدی  دة  اقتن  اءاتتجدی  د أس  طول الس  یارات عب  ر انج  از  -

 .السیاراتمن 
إحال ة القس ط الث اني م ن الس یارات  باجراءاتاالسراع  -

وإحالتھ   ا عل   ى ع   دم  بھ   ااإلداری   ة الت   ي زال االنتف   اع 
 .فیھااالستعمال للتفویت 

عیة إع  داد ومس  ك قاع  دة بیان  ات مركزی  ة تتعل  ق بوض   -
  األسطول العتمادھا في تحدید برنامج تجدید االسطول

نس ة تقدم انجاز : 2.2.1.9المؤشر   
  التهیئات والبناءات

 مواصلة إنجاز سور القطب التكنولوجي بمنوبة - 
 تھیئة مبنى االرشیف برواد -  
 تھیئة قاعة االجتماعات -  

   

 :3.1.9 الهدف
تحسین نس ة إنجاز االعتمادات 

رد صندوق المحمولة على موا
وتكنولوج ات   تنم ة المواصالت

  .المعلومات واالتصال

نس ة انجاز :     1.3.1.9المؤشر 
اإلعتمادات المحمولة على موارد 

مقارنة  االعتمادات ىالمرسمة    الصندوق 
  قانون المال ة

دراسة ومناقشة مشاریع المیزانیات التقدیریة  - 
للمنشغت والمؤسسات العمومیة تحت اإلشراف 

 صادقة علیھا،والم
  متابعة تنفیذ المیزانیات التقدیریة بصفة دوریة، - 
دراسة ملفات طلبات فتح اإلعتمادات وعرضھا  - 

على المصالح المختّصة بوزارة المالیة وفقا للصیغ 
  والتراتیب الجاري بھا العمل،

استكمال اإلجراءات المالیة لصرف اإلعتمادات في  - 
 .أفضل اآلجال

 
 
  

  
القرارات تخاذ ا:1.2.9 الهدف 

   فاءةو  ل    طر قة فعالة

تر یز منظومة متا عة : 1.1.2.9المؤشر 
 قرارات مختلف اللجان

  تركیز منظومة متابعة اعمال اللجان - 

عدد القرارات  :2.1.2.9المؤشر   
  المنفذة من جملة القرارات

  
اإلجتماعات األسبوعیة والدوریة بالدیوان وبكافة  - 

إجتماعات ... یةاإلدارات العامة والھیاكل المركز
  ...ندوة المدیرین العامین

 مد  توفر منظومة:   3.1.2.9المؤشر   
  الحو مة

  إعداد دلیل إجراءات - 
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

60814.17 850 77المجموع 14 270 288 100 680 838

7 543 3187 970 83819 851 126149.05

1 279 0002 710 0005 100 000

69 028 29090 000 00090 000 000

88.19 2 390 000

11 880 288

   د  وتتوزع  ما یلي114951126تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الق ادة و المساندة  : 
 حساب الدینار

114 951 126

017 077 000111 100 0175 977 15المساندة 90 000 000
109 874 1093 874 3الق ادة

19 851 1265 100 000 126 951 114الجملـة العـامة : 90 000 000
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16البـاب  

  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

318149.05 543 7المجموع 11 880 288 7 970 838

5 176 8595 208 83813 723 126163.46

1 180 4591 572 0003 110 000

1 186 0001 190 0003 018 000153.61

97.84

1 828 000

1 538 000

8 514 288

.  وتتوزع  ما2018د  سنة 7970838 مقابل 2019 د  سنة 19851126ض طت نفقات التصرف لبرنامج الق ادة و المساندة في حدود     
یلي

 حساب الدینار

19 851 126

017 977 00015 110 3253 331 11المساندة 1 535 692
109 874 8013 391 2الق ادة 1 482 308

13 723 1263 110 000 126 851 19الجملـة العـامة : 3 018 000
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 نفقات التصرف 

  
د  19851126 دودفي ح 2019ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القیادة والمساندة لسنة        

تم تسجیل ارتفاع ھام في اعتمادات برنامج القیادة والمساندة لسنة  2018د سنة  7970838مقابل 

مقارنة بالسنوات الفارطة نظرا لضّم اعتمادات المدرسة العلیا للمواصالت بتونس والمعھد  2019

المساندة في إطار مراجعة العالي للدراسات التكنولوجیة وذلك على إثر إلحاقھما ببرنامج القیادة و

 .خارطة برامج وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي

  
 نفقات الـتأجیر العمومي  - أ

 
  :أد موّزعة كاآلتي 13723بلغت نفقات التأجیر بالنسبة لبرنامج القیادة والمساندة 

  أد 12933            الوزارة                    •
  أد 790     بعنوان التأجیر  للمؤسسات منح •

 توزیع أعوان برنامج القیادة والمساندة حسب األسالك * 

 اإلداریون  141
 السلك المشترك للصحافیین العاملیین في اإلدارات العمومیة  1

 سلك التعلیم 103

 التقنیون 59

 خطط أخرى 8

 :اإلطار الطبي  11

 :العملة 91
  *الجملة  414

  
  ).3(و األعوان غیر القارین ) 6(بإعتبار أعوان الدیوان *
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 نفقات وسائل المصالح  - ب
 

  دینارال :الوحدة                

: 1برنامج فرعي  البیان
 المساندة

: 2برنامج فرعي 
 المجموع القیادة

 1559700  1559700  الوزارة
المدرسة العلیا 

  591800    591800  للمواصالت بتونس

المعھد العالي للدراسات 
وجیة في التكنول

  المواصالت بتونس
958500    958500  

  3110000   3110000  المجموع

 268000  268000  موارد ذاتیة

  
 

 نفقات التدخل العمومي  - ج
  

 دینارال :الوحدة                         

 المجموع القیادة: 2برنامج فرعي  المساندة: 1برنامج فرعي  البیان

 1748000 1482308 265692  الوزارة
مدرسة العلیا ال

  1235000    1235000  للمواصالت بتونس
المعھد العالي للدراسات 

التكنولوجیة في 
  المواصالت بتونس

35000    35000  

  3018000 1482308  1535692  المجموع

  
 
 
 
  
  
  
  
 
 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

الفارق  قانون المال ة إنجازات

46

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 2.710 أد   مقابل  5.100   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج الق ادة و المساندة  لسنـة  

2 0172 0182 019

16

 د1000 حساب 

 ال اب:

القیادة و المساندة 9: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

1 2792 7105 100

1 2792 7105 100

100 7105 2792 1المجموع

2 390

2 390

2 390

88,192

88,192

88,192

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 100 1005 5:البرنامج  الفرعي المساندة

100 1005 5الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

47

تقدیرات

  على مستو  إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع  ما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

16  ال اب:

 د1000 حساب 

: القیادة و المساندة9البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

100 7105 1612 2792 8611 1المجموع 7 600

1 319

4 120

5 4392 390

1 270

1 120

1 8611 2792 1612 7107 6005 1005 4392 390

3 480

4 120

3 980

1 120

1 8611 2792 1612 710
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 نفقات التنمیة

  

أد  2710أد مقابل  5100في حدود  2019ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج القیادة والمساندة لسنة   

  :المشاریع و البرامج التالیةعلى إعتمادات الدفع وتتوزع  2018سنة 
 

  بحساب أد                                                                                             
 المشاریع المتواصلة  3980

 إقتناء حواسیب  70

 انةتركیز تجھیزات رقابة آلیة لفائدة الدیو  400
 )تھیئة مقرات تابعة للوزارة(بناء اإلدارة العامة   246
 إقتناء تجھیزات مختلفة  130
 االتصالدراسة في التدقیق لنظام المعلومات و   15

  االجتماعاتإقتناء منظومة لعقد مؤتمرات بالفیدیو بقاعة   100
 المدرسة العلیا للمواصالت  1750
 وجیة المعھد العالي للدراسات التكنول  900
 إقتناء وسائل نقل  369
 المشاریع الجدیدة  1120   

 مبیت بالمدرسة العلیا للمواصالتبناء   1000
 رقمنة الخدمات اإلداریة  70
 إختیار مكتب مساعد إلعداد دلیل إجراءات الوزارة  50

  المجموع 5100
 

  :و تسعى الوزارة من خالل ھذه اإلستثمارات إلى 

  إعداد دلیل إجراءات الوزارة ورقمنة الخدمات اإلداریةمن خالل الحوكمة  رشیدت -

  دعم المؤسسات الجامعیة بالتجھیزات الضروریة لتحسین جودة التكوین -

  م د 4مشروع إنجاز مبیت بالمدرسة العلیا للمواصالت بتونس بكلفة  -

  
  

  

  

  



نظـام أمـد

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

49

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

جدول إجمالي 

ال اب السادس عشر

تقدیرات الحسا ات
2019

  حساب الدینار
ق.م 
2018

صندوق تنم ة قطاع المواصالت 

الموارد 
النفقات 

90 000 000
90 000 000 90  000  000

90  000  000

000 000 90 الجملة :  90  000  000
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 صنادیق الخزینة 3-3
  

 صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واالتصال •
 

 2002دیسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  101من القانون عدد  15تم بمقتضى الفصل         

صندوق تنمیة "إحداث الحساب الخاص في الخزینة المسمى  2003المتعلق بقانون المالیة لسنة 

   ".المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واالتصال

یتم ضبط تدخالتھ طبقا لمقتضیات تدخالت صندوق تنمیة المواصالت لھا صبغة تقدیریة و        

المتعلق بضبط التدخالت واألنشطة  2013دیسمبر  12المؤرخ في  2013لسنة  5199األمر عدد 

  .المعنیة بمساھمات الصندوق

  :وتتأتى موارد ھذا الصندوق أساسا من

المؤرخ  2001لسنة  123من القانون عدد  68موارد األتاوة المنصوص علیھا بالفصل  §

 .2002المتعلق بقانون المالیة  2001بر دیسم 28في 

من ) مكرر( 41فواضل میزانیة الھیئة الوطنیة لالتصاالت المنصوص علیھا   بالفصل  §

 .مجلة االتصاالت

فواضل میزانیة الوكالة الوطنیة للترددات والتي یتم ضبطھا على أساس القوائم المالیة  §

 .العملللمؤسسة والمصادق علیھا طبقا للتراتیب الجاري بھا 

المبالغ المتأتیة من التفویت في المساھمات في رأس مال الشركات المنتفعة بنظام التشجیع  §

 .على االبتكار في مجال تكنولوجیات المعلومات

ویساھم الصندوق في تغطیة نفقات التصرف والتجھیز للھیاكل العمومیة المتدخلة في میدان 

شاریع  والبرامج التي تھدف إلى تنمیة قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصال وفي تمویل الم

  . تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي

         

  .د .م 90بـ   2019تقدر موارد ونفقات ھذا الصندوق بالنسبة لسنة       
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 نفقات التصرف و التجھیز لمؤسسات القطاع وسیتم وفقا لھذه التقدیرات باإلضافة إلى تمویل    

  : امج والمشاریع التالیةتنفیذ أھم البر

  
  لالتصاالت  التحتیة برنامج الفرعي البنیةبالنسبة لل

  

 استكمال تغطیة المناطق البیضاء بشبكات االتصال ذات التدفق العالي  -

   و منظومة التحكم  RNIA2)(مواصلة إنجاز أشغال الشبكة الوطنیة اإلداریة المندمجة  -

و االنطالق في تركیز الشبكة الوطنیة  NOC)(و المراقبة للشبكة اإلداریة المندمجة 

 المندمجة للجماعات المحلیة 

 توسیع المنظومة الوطنیة لمراقبة حركة االتصاالت -
  

  برنامج الفرعي اإلقتصاد الرقميبالنسبة لل
  

تحفیز االستثمار في التجدید و االبتكار عبر وضع إطار ھیكلي مجدد لتمكین المؤسسات  -

لسنة  20لمرافقة المالئمتین لحاجیاتھا بعد إصدار القانون عدد الناشئة من التمویل  و ا

 المتعلق بالمؤسسات الناشئة 2018

     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

الجداول المتعلقة 

 بالميزانية
 



نفقات المیزان ة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2019

2019

 حساب الدینار

وف  منهج ة التصرف حسب األهداف

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

النس ة المبلغ
الفـارق  ق م

2018

المجموع
تقدیرات
النس ة2019 المبلغ

الفـارق  ق م
2018

نفقات التنم ة نفقات التصرف
الفـارق 

النس ة المبلغ
تقدیرات
2019 2018

ق م

52

000 560 7البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة 319 188 1 340 470-1 021 282-7 560 000-8 581 282 8 900 470319 188 -76-100-96

000 560 1887 470319 340 1البن ة التحت ة لالتصاالت -1 021 282-7 560 000-8 581 282 319 188 8 900 470 -76-100-96

100100100الخدمات البر د ة الشاملة

000 260االقتصاد الرقمي 500 372 9 782 132-9 281 760-260 000-9 541 760 10 042 132500 372 -95-1000

948 44-948 44-912 860314 359األعمال اإللكترون ة ومناخ اإلستثمار 314 912 359 860 -12100-12

100100100تونس الناشئة

000 460260 272185 422 9تونس الذ  ة -9 236 812-260 000-9 496 812 185 460 9 682 272 -98-100-98

000 900 4الح ومة اإللكترون ة 444 314 509 560-65 2464 900 000509 5605 344 314 -13100949

000 900 3144 560444 509الخدمات اإللكترون ة -65 2464 900 0005 344 314 509 560 -13100949

000 100 0005 710 2الق ادة و المساندة 19 851 126 7 970 83811 880 2882 390 00014 270 288 10 680 83824 951 126 14988130

000 100 0005 710 0172 977 67715 534 4المساندة 11 442 3402 390 00013 832 340 21 077 017 7 244 677 25288191

948 948437 109437 874 1613 436 3الق ادة 3 874 109 3 436 161 1310013

19 603 00021 115 00010 530 00010 000 000 000 000982 530-000 512 1الجملـة العـامة : 30 133 00031 115 000 -5 83



نظـام أمـد

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة
2019 نفقات التصرف لسنة

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي 16  ال اب:
53

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق 

2018النس ة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النس ة
الفارق 

النس ةالمبلغ المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النس ة المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 10-000 00010 380-000 282380 631-188 470319 950البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة1 -66-100-1001 340 470319 188-1 021 282-76

000 00010 00010 380-000 282380 631-188 470319 950البن ة التحت ة لالتصاالت1 -66-100-1001 340 470319 188-1 021 282-76

الخدمات البر د ة الشاملة2

000 768-000 000768 760-000 760760 753 7-372 132500 254 8االقتصاد الرقمي2 -94-100-1009 782 132500 372-9 281 760-95

12-948 44-912 860314 12359-948 44-912 860314 359األعمال اإللكترون ة ومناخ اإلستثمار1

تونس الناشئة2

000 000768 000768 760-000 812760 708 7-460 272185 894 7تونس الذ  ة3 -98-100-1009 422 272185 460-9 236 812-98

13-246 65-314 560444 13509-246 65-314 560444 509الح ومة اإللكترون ة3



54

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق 

2018النس ة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النس ة
الفارق 

النس ةالمبلغ المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النس ة المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

13-246 65-314 560444 13509-246 65-314 560444 509الخدمات اإللكترون ة0

000 828 0001 018 0003 190 0001 538 0001 110 0003 572 2881 514 1268 723 83813 208 5الق ادة و المساندة9 163981547 970 83819 851 12611 880 288149

692 270 6921 535 0001 000265 538 0001 110 0003 572 6481 633 3258 331 67711 697 2المساندة1 320984804 534 67715 977 01711 442 340252

308 308557 482 0001 360925 119-801 391 1612 511 2الق ادة2 -5603 436 1613 874 109437 94813

000 050 1  الجملة 3 018 000 1 968 000 398 000 3 110 000 2 712 000 64 000 14 987 000 14 923 0000155319 603 00021 115 0001 512 0008



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي ال اب:

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

54نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة  اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق الفارق 

النس ةالنس ةالنس ةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ
%%%%

20182019

1 البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة: البرنامج

1 560 7-560 5607 7-560 7:البرنامج الفرعي 100-البن ة التحت ة لالتصاالت

100-560 7-560 5607 7-560 17جملة البرنامج

2 االقتصاد الرقمي: البرنامج

3 260-260260-260:البرنامج الفرعي 100-100-تونس الذ  ة

260-260260-2260جملة البرنامج -100-100

3 الح ومة اإللكترون ة: البرنامج

0 900 9004 9004 4:البرنامج الفرعي 4 900 الخدمات اإللكترون ة
900 9004 9004 9004 34جملة البرنامج

9 الق ادة و المساندة: البرنامج

1 390 7102 3902 1002 7105 2:البرنامج الفرعي 5 100 8888المساندة

390 1002 7105 3902 1002 7105 92جملة البرنامج 8888

530-000 53010 90010 9004 5604 7-560 1307 1002 9705 2الجملة العامة 72-100-5

 مكرر



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة
وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقميالجزء:

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي ال اب:

التوز ع حسب البرامج و ه  لة التمو ل

55نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة 

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق 

النس ةالنس ة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ

الموارد العامة للمیزان ة 

20182019
%%%

1 البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة: البرنامج
1 560 7-البن ة التحت ة لالتصاالت:البرنامج الفرعي 7 560 -7 560 7 560-100-100

560 7-560 5607 7-560 17جملة البرنامج -100-100
2 االقتصاد الرقمي: البرنامج

3 260-تونس الذ  ة:البرنامج الفرعي 260 -260 260-100-100

260-260260-2260جملة البرنامج -100-100
3 الح ومة اإللكترون ة: البرنامج

0 900 4الخدمات اإللكترون ة:البرنامج الفرعي 4 900 4 900 4 900
900 9004 9004 9004 34جملة البرنامج

9 الق ادة و المساندة: البرنامج
1 390 2المساندة:البرنامج الفرعي 5 100 2 710 2 390 5 100 2 7108888

390 1002 7105 3902 1002 7105 92جملة البرنامج 8888

530-الجملة العامة 10 000 4 900 4 900 -5 430 5 100 10 530-52-5 10 530

2018/10/30 11صفحة:تار خ الط اعة: //



 

 



التوز ع حسب األقســام

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

56

2019

2019

ب ان األقسام و الفصول

: وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16ال اب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 197 14نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 790منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج
000 987 14 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

700 559 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

300 550 1منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج
000 110 3 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 748 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 270 1منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج
000 018 3 القسم الثالث  :  جملة

000 115 21الجملة  العامة



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

57

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16ال اب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 197 14نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 13 542 000655 000

000 790منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 850 000-60 000

000 531-000 531منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 987 14 القسم األول  :  جملة 14 923 00064 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

700 559 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 1 572 000-12 300

300 550 1منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 760 000790 300

000 380-000 380منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

58

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16ال اب 

000 110 3 القسم الثاني  :  جملة 2 712 000398 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 748 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 1 190 000558 000

000 270 1منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 768 000502 000

000 10-000 10منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 018 3 القسم الثالث  :  جملة 1 968 0001 050 000

000 115 21الجملة  العامة 19 603 0001 512 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التأجیر العمومي

59

البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البن ة التحت ة لالتصاالت 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136419 470319 188-100 282

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 00471 00077 0096 009

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 01090 62063 917-26 703

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011116 37098 748-17 622

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01239 13027 305-11 825

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 01321 9009 770-12 130

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01415 6006 700-8 900

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 0151 500-1 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 650851-799

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01761 70034 888-26 812

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 
حسب البرامج 

01138531 000-531 000

مؤسسات أخر   30531 000-531 000

الو الة الفن ة لإلتصاالت 040531 000-531 000

319 188 282 631-جملة البرنامج الفرعي 950 470

دالبن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة جملة 319 188

االقتصاد الرقمي2البرنـامج



60 نظـام أمـد

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األعمال اإللكترون ة ومناخ اإلستثمار 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136359 860314 912-44 948

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 01094 25085 724-8 526

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011133 560125 628-7 932

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01237 17534 174-3 001

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 01320 00012 000-8 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01413 10010 240-2 860

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 0151 5001 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0167 275679-6 596

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01753 00044 967-8 033

314 912 948 44-جملة البرنامج الفرعي 359 860

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تونس الذ  ة 3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011367 044 272185 460-6 858 812

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 00453 40041 468-11 932

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0101 627 71018 258-1 609 452

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0113 687 48233 240-3 654 242

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012129 07010 939-118 131

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 013149 720-149 720

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014300 0006 631-293 369

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01520 000-20 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01617 575-17 575

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017995 31510 924-984 391

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 03142 00042 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 03622 00022 000

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

01137850 000-850 000

مؤسسات التعل م العالي 05850 000-850 000

المدرسة العل ا للمواصالت بتونس 031320 000-320 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس 032530 000-530 000



61 نظـام أمـد

185 460 812 708 7-جملة البرنامج الفرعي 7 894 272

داالقتصاد الرقمي جملة 500 372



62 نظـام أمـد

الح ومة اإللكترون ة3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الخدمات اإللكترون ة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136509 560444 314-65 246

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010136 520115 361-21 159

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011207 300188 010-19 290

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01241 82543 6791 854

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 01328 00018 000-10 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01415 72013 480-2 240

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 0153 0001 500-1 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0162 2001 022-1 178

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01774 99563 262-11 733

444 314 246 65-جملة البرنامج الفرعي 509 560

دالح ومة اإللكترون ة جملة 444 314



63 نظـام أمـد

الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011362 697 67710 541 3257 843 648

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 00461 48761 487

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010715 4602 489 3301 773 870

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0111 066 5755 402 5844 336 009

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012184 880279 41994 539

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 013157 000337 015180 015

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01482 250389 003306 753

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01520 00020 468468

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0167 43023 53916 109

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017391 0821 534 1771 143 095

تأجیر األعوان غیر القار ن _ أعوان  شغلون خط  وقت ة 0304 3034 303

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 03162 000-62 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 03611 000-11 000

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

01137790 000790 000

مؤسسات التعل م العالي 05790 000790 000

المدرسة العل ا للمواصالت بتونس 031340 000340 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس 032450 000450 000

11 331 325 648 633 8جملة البرنامج الفرعي 2 697 677

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011362 511 1612 391 801-119 360

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الح ومة والتأجیرات المعادلة له 002185 000186 0811 081

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 004156 800199 89743 097

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010540 525453 396-87 129

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011864 940731 515-133 425

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012164 740109 546-55 194
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تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 01399 20094 540-4 660

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01487 10088 6311 531

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01530 00030 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0167 0006 136-864

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017339 956252 849-87 107

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 03130 000233 327203 327

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المنح العائل ة 035241241

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0365 9005 642-258

2 391 801 360 119-جملة البرنامج الفرعي 2 511 161

دالق ادة و المساندة جملة 13 723 126

دالجملة  العامة 14 987 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

وسائل المصالح

65

البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة1البرنـامج

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

02238380 000-380 000

مؤسسات أخر   30380 000-380 000

الو الة الفن ة لإلتصاالت 040380 000-380 000

000 380-جملة البرنامج الفرعي 380 000

دالبن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة جملة

االقتصاد الرقمي2البرنـامج

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

02237760 000-760 000

مؤسسات التعل م العالي 05760 000-760 000

المدرسة العل ا للمواصالت بتونس 031235 000-235 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس 032525 000-525 000

000 760-جملة البرنامج الفرعي 760 000

داالقتصاد الرقمي جملة

الق ادة و المساندة9البرنـامج
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البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022361 572 0001 559 700-12 300

استهالك الماء 02118 00020 0002 000

استهالك الكهر اء والغاز 022185 000190 0005 000

االتصاالت الهاتف ة 02380 00080 000

تراسل المعط ات 02435 00035 000

تأثیث اإلدارة 03420 00019 700-300

شراء الوقود لوسائل النقل 04360 00060 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 045150 000150 000

المراسالت اإلدار ة 0541 0001 000

معدات التصرف اإلدار   0623 0009 0006 000

معدات التصو ر والمعدات السمع ة ال صر ة 0636 000-6 000

تأمین وسائل النقل 08012 00014 0002 000

اإلعتناء  البنا ات 09160 00060 000

تعهد وص انة وسائل النقل 092110 000130 00020 000

تعهد وص انة المعدات و األثاث 09325 00020 000-5 000

النفقات الم اشرة للتنظیف 1038 0008 000

التنظیف عن طر   المناولة 10460 00065 0005 000

مصار ف الحراسة 11090 00095 0005 000

لوازم الم اتب 11120 00020 000

المطبوعات الرسم ة 1123 0003 000

مطبوعات األخر   1174 0004 000

الوثائ  الم تو ة 1234 0003 000-1 000

الوثائ  األخر   1243 0003 000

الصحف والمجالت 12535 00030 000-5 000

إشتراكات بو االت اإلعالم 12620 00015 000-5 000

نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت 1275 0005 000

اإلشهار و اإلعالنات بوسائل اإلعالم السمع ة و ال صر ة 1285 000-5 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالم ة 13560 00060 000

شراء منظومات اإلعالم ة 1363 0003 000

نفقات الص انة  اإلعالم ة 13740 00030 000-10 000

خدمات إعالم ة أخر   1393 0003 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1455 0006 0001 000
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نفقات استغالل منظومة إنصاف 1463 0004 0001 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472 0003 0001 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1485 0006 0001 000

استغالل منظومات إعالم ة أخر   1507 00010 0003 000

مصار ف اإلستق االت 15630 00035 0005 000

مصار ف اإلقامة 15715 00012 000-3 000

مصار ف المهمات 16380 00080 000

إكساء العملة وأعوان اإلستق ال 16527 00027 000

المنحة الیوم ة للتنقل 1745 0005 000

مصار ف نقل األشخاص  الداخل 1842 0002 000

إشتراكات النقل 18528 500-28 500

مصار ف نقل األشخاص  الخارج 18680 00080 000

ملتق ات للتكو ن 19453 00055 0002 000

تر صات تكو ن 1955 00010 0005 000

التكو ن المستمر 1965 0005 000

التكو ن في اإلعالم ة 19712 00017 0005 000

التكو ن في التصرف حسب األهداف 1995 0003 000-2 000

النفقات الم اشرة للتغذ ة 2056 0006 000

نفقات التداو   2121 0001 000

شراء األدو ة والمواد الصیدل ة 2131 0001 000

تنظ م اإلمتحانات والمناظرات 2195 0004 000-1 000

تظاهرات دور ة واستثنائ ة ذات ص غة وطن ة 2316 0006 000

اللجان الطب ة 2322 0002 000

أتعاب وٕاخت ار ومصار ف أخر   2332 0002 000

دفع الخطا ا والتعو ضات 23430 00015 000-15 000

معال م الجوالن 24112 00014 0002 000

معال م العبور 2421 5001 500

نقل األثاث والمعدات 3023 0003 000

خدمات مختلفة 3117 0006 500-500

نفقات التصرف األخر   4033 0002 000-1 000

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

022371 550 3001 550 300

مؤسسات التعل م العالي 051 550 3001 550 300

المدرسة العل ا للمواصالت بتونس 031591 800591 800

المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس 032958 500958 500

3 110 000 000 538 1جملة البرنامج الفرعي 1 572 000
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دالق ادة و المساندة جملة 3 110 000

دالجملة  العامة 3 110 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التدخل العمومي

69

البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة1البرنـامج

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

0333810 000-10 000

مؤسسات أخر   3010 000-10 000

الو الة الفن ة لإلتصاالت 04010 000-10 000

000 10-جملة البرنامج الفرعي 10 000

دالبن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة جملة

االقتصاد الرقمي2البرنـامج

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

03337768 000-768 000

مؤسسات التعل م العالي 05768 000-768 000

المدرسة العل ا للمواصالت بتونس 031733 000-733 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس 03235 000-35 000

000 768-جملة البرنامج الفرعي 768 000

داالقتصاد الرقمي جملة

الق ادة و المساندة9البرنـامج
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البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336265 000265 692692

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 234265 000265 192192

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ جمع ات ووداد ات أخر   236500500

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

033371 270 0001 270 000

مؤسسات التعل م العالي 051 270 0001 270 000

المدرسة العل ا للمواصالت بتونس 0311 235 0001 235 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس 03235 00035 000

1 535 692 692 270 1جملة البرنامج الفرعي 265 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336925 0001 482 308557 308

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ جمع ات ووداد ات أخر   236500-500

تشج ع ال حث العلمي و التكنولوجي 405500-500

منح لفائدة الجمع ات العلم ة 4062 500-2 500

تدخالت لفائدة الر اضة والتر  ة البدن ة _ تدخالت لفائدة التر  ة البدن ة و األنشطة
الر اض ة

550500-500

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ اإلتحاد العالمي للبر د 835396 000563 463167 463

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ إتحاد الدول اإلفر ق ة للبر د 836120 000187 69867 698

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ اإلتحاد الدولي لالتصاالت 837280 000397 562117 562

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ إتحاد الدول اإلفر ق ة لالتصاالت 83860 00084 25324 253

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ صندوق الجامعة العر  ة للدراسات وال حوث في
میدان االتصاالت والبر د

83915 00024 8339 833

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ المنظمة العر  ة لتكنولوج ا االتصال و المعلومات 84150 00074 49924 499

تدخالت مختلفة 999150 000150 000

1 482 308 308 557جملة البرنامج الفرعي 925 000

دالق ادة و المساندة جملة 3 018 000
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دالجملة  العامة 3 018 000
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توز ع الم اشر ن  الدیوان

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة
2 م لف  مأمور ة

2جملة البرنامج الفرعي

الق ادةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة
1 رئ س أو مدیر دیوان

3 م لف  مأمور ة

4جملة البرنامج الفرعي

6الق ادة و المساندة جملة

6الجملة  العامة
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توز ع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :

الرت ة الجدیدة المدة  الشهرالرت ة الحال ة العــدد

23 متصرف مستشارمتصرف

43 متصرف رئ سمتصرف مستشار

23 متصرف عاممتصرف رئ س

63 متصرفملح  إدارة

23 مهندس عاممهندس رئ س

43 مهندس رئ سمهندس أول

63 مستكتب  للمواصالتعون إستق ال

13 محللواضع برامج

13 حاف  م ت ات أو توثی م تبي أو موث 

23 متفقد للمواصالتملح  تفقد للمواصالت

13 ملح  تفقد للمواصالتمراقب للمواصالت

13 متفقد عام للمواصالتمتفقد رئ س للمواصالت
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14 أستاذ محاضر  التعل م العاليأستاذ مساعد  التعل م العالي

24 أستاذ التعل م العاليأستاذ محاضر  التعل م العالي

34 أستاذ مساعد  التعل م العاليمساعد  التعل م العالي

13 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیفمتصّرف في الوثائ  و األرشیف

13 متصّرف في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

13 تقنيمساعد تقني

13 تقني رئ ستقني أول

23 تقني أولتقني

44جملة البرنامج الفرعي

44الق ادة و المساندة جملة

44الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 000 28تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

75

2019توز ع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  84 000

المساندةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

84 000

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 

1 مهندس رئ س
7سلك العملة 

1 9عامل صنف 

1 8عامل صنف 

2 2عامل صنف 

3 1عامل صنف 
1سلك المهندسین المعمار ین لإلدارة 

1 مهندس معمار  أول
1سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   

1 أستاذ أول للتعل م الثانو  
1سلك المدرسین ال احثین  الجامعات 

1 أستاذ محاضر  التعل م العالي

11جملة البرنامج الفرعي

11جملة البرنامج
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الجملة  العامة

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

11

84 000

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب

77

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ةالبرنـامج :

البن ة التحت ة لالتصاالتالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف مستشار

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس عام
2 مهندس أشغال

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل مر ز  

1 السلك اإلدار  للمواصالت 
1 مراقب للمواصالت

1 سلك مستشار  المواصالت 
1 مستشار البر د والبرق والهاتف

1 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف

8جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

8البن ة التحت ة االتصال ة والبر د ة جملة
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االقتصاد الرقميالبرنـامج :

األعمال اإللكترون ة ومناخ اإلستثمارالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس عام
3 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 6عامل صنف 

4 السلك اإلدار  للمواصالت 
3 متفقد رئ س للمواصالت
1 متفقد للمواصالت

10جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

تونس الذ  ةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

2 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة 
2 مراقب للمصالح العموم ة

1 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف رئ س

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل رئ س

4جملة البرنامج الفرعي

14االقتصاد الرقمي جملة
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الح ومة اإللكترون ةالبرنـامج :

الخدمات اإللكترون ةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف مستشار

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
3 مهندس رئ س
1 مهندس عام
2 مهندس أول

3 سلك العملة 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 

2 السلك اإلدار  للمواصالت 
1 متفقد مر ز  للمواصالت
1 متفقد رئ س للمواصالت

3 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 تقني رئ س
1 تقني أول
1 تقني

15جملة البرنامج الفرعي

15الح ومة اإللكترون ة جملة
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الق ادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة 
1 مراقب عام للمصالح العموم ة

51 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
11 متصرف
9 متصرف مستشار
4 متصرف رئ س
1 متصرف عام
3  اتب راقن

15 ملح  إدارة
2 عون إستق ال
6  اتب تصرف

16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
5 مهندس رئ س
4 مهندس عام
7 مهندس أول

71 سلك العملة 
21 1عامل صنف 
21 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
6 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
4 محلل مر ز  
1 واضع برامج



81 نظـام أمـد

6 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
2 م تبي
1 م تبي مساعد
2 حاف  م ت ات أو توثی 
1 حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی 

1 سلك المهندسین المعمار ین لإلدارة 
1 مهندس معمار  أول

32 السلك اإلدار  للمواصالت 
1 مستكتب  للمواصالت
8 ملح  تفقد للمواصالت
7 مراقب للمواصالت
7 متفقد مر ز  للمواصالت
3 متفقد رئ س للمواصالت
2 متفقد عام للمواصالت
4 متفقد للمواصالت

12 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   
4 أستاذ تعل م أول فوق الرت ة
1 أستاذ التعل م الثانو  
7 أستاذ أول للتعل م الثانو  

90 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات 
10 مساعد  التعل م العالي
52 أستاذ مساعد  التعل م العالي
7 أستاذ محاضر  التعل م العالي

21 أستاذ التعل م العالي

6 سلك ممرضي وزارة الصحة العموم ة 
1 ممرض  رئ س للصحة العموم ة
1 ممرض الصحة العموم ة
4 ممرض أول للصحة العموم ة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
1  اتب صحفي

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 محاضر تكنولوجي

3 سلك مستشار  المصالح العموم ة 



82 نظـام أمـد

3 مستشار المصالح العموم ة

1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العموم ة 
1 فني سامي للصحة العموم ة

3 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
1 طبیب رئ س للصحة العموم ة
1 طبیب أول للصحة العموم ة
1 طبیب الصحة العموم ة

10 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
2 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
5 متصّرف في الوثائ  و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

21 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
3 مساعد تقني
2 عون تقني
3 تقني رئ س
6 تقني أول
7 تقني

1 سلك اإلدار ین الخاص  التر  ة 
1 متصرف مساعد للتر  ة

332جملة البرنامج الفرعي

الق ادةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

4 أسالك مختلفة 
4 رتب مختلفة

11 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف
1 متصرف مستشار
4 متصرف رئ س
3 عون إستق ال
2 راقن مساعد

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 



83 نظـام أمـد

2 مهندس رئ س
2 مهندس عام
1 مهندس أول

17 سلك العملة 
2 1عامل صنف 
7 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل مر ز  
1 واضع برامج

20 السلك اإلدار  للمواصالت 
2 مستكتب  للمواصالت
6 مراقب للمواصالت
6 متفقد مر ز  للمواصالت
3 متفقد رئ س للمواصالت
2 متفقد عام للمواصالت
1 متفقد للمواصالت

3 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
3 مستشار المصالح العموم ة

1 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف في الوثائ  و األرشیف

9 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
3 عون تقني
2 تقني رئ س
3 تقني أول
1 تقني

1 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي 
1 مراقب عام للطلب العمومي

73جملة البرنامج الفرعي



84 نظـام أمـد

405الق ادة و المساندة جملة

442الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

85

توز ع األعوان غیر القار ن المرخص فیهم

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

3 سلك العملة 
3 1عامل صنف 

3جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

3الق ادة و المساندة جملة

3الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

منح المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

86

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

16 ال اب:
وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2019

790000155030026800012700003610300268000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

790000155030026800012700003610300268000 مؤسسات التعل م العالي

المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 
مؤسسات أخر  

000 300268 610 0003 270 0001 300268 550 0001 790الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

87

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

16 ال اب:
وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

790000155030026800012700003610300268000مؤسسات التعل م العالي 

34000059180014300012350002166800143000 المدرسة العل ا للمواصالت بتونس

450000958500125000350001443500125000 المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس

000 300268 610 0003 270 0001 300268 550 0001 790الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

88

16 ال اب:
وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
الق ادة و المساندة

9

موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة
المؤسسات العموم ة

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

المساندةالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

790000155030026800012700003610300268000 مؤسسات التعل م العالي 

34000059180014300012350002166800143000 المدرسة العل ا للمواصالت بتونس

450000958500125000350001443500125000 المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس

268 000 3 610 300 1 270 000 268 000 1 550 300 790 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

268 000 3 610 300 1 270 000 268 000 1 550 300 790 000 9 جملة البرنامج 

000 268الجملة  العامة 3 610 300 1 270 000 268 000 1 550 300 790 000



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
89

توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

16 ال اب:

2019

الق ادة و المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
المساندة البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

300 878 3مؤسسات التعل م العالي 3 878 300 268 000 3 610 300

800 309 2المدرسة العل ا للمواصالت بتونس 2 309 800 143 000 2 166 800

500 568 1المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت بتونس 1 568 500 125 000 1 443 500

300 878 13 جملة البرنامج الفرعي  3 878 300 268 000 3 610 300

93 878 300 3 878 300 268 000 300 610 3جملة البرنامج 

300 878 3003 878 0003 300268 610 3الجملة  العامة



 

 



نفقات التنم ة لسنة

16  ال اب:

(  حساب الدینار )

000 100 0005 600 7اإلستثمارات الم اشرة

16 000 000

10 000 000

دینارا000 725 239 إعتمادات البرامج :

 توز ع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتب ان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السا ع

التمو ل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنم ة المرت طة  الموارد الخارج ة الموظفة

نظـام أمـد

23 600 000

90

4 900 000

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

16  ال اب:

جدول إجمالي
(  د1000 حساب  )

 I -  اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

مشار ع و برامج جدیدة

 II -  التمو ل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزان ة 

إعتمادات على
القروض الخارج ة الموظفة 

الدفع

I جملة فرع ة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون 
البرامج

مشار ع و برامج جدیدة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

2 129

237 596

3 4803 980

4 1201 12016 0004 900

التعهد

3 4803 980

20 1206 020

239 7257 6005 10016 0004 90023 60010 000

239 7257 6005 10016 0004 90023 60010 000

 II جملة فرع ة

2019

91

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م أو التكلفة

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

92

16 ال اب:

بناءات إدار ة 066034 0004 2461 246

تجهیزات إدار ة 0660431499499

البرامج اإلعالم ة 06605141155255

التكو ن 066062 0272 6502 650

برامج إعالم ة مشتر ة 066285050450

 دراسات و تدخالت لتنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و
اإلتصال

06725233 47616 0004 900

6 249233 4767 6005 10016 0004 900 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

93

16 ال اب:

بناءات إدار ة 06603246246

تجهیزات إدار ة 0660431499499

البرامج اإلعالم ة 066057185185

التكو ن 066062 0272 6502 650

برامج إعالم ة مشتر ة 06628400

2 1293 4803 980 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

94نظـام أمـد

16 ال اب:

د1000 حساب 
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

المساندة 1البرنامج الفرعي

بناءات إدار ة 06603

246246تهیئات مختلفة 00 0016
246246 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604

369369إقتناء وسائل نقل 00 0001
31130130إقتناء تجهیزات مختلفة 00 0002

31499499 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالم ة 06605

11515دراسة في التدقی  لنظام المعلومات و اإلتصال 00 0012
707070إقتناء حواسیب 00 0017

100اقتناء منظومة لعقد مؤتمرات  الفیدیو  قاعة اإلجتماعات 00 0021
7185185 06605جملــة الفصـل

التكو ن 06606

750 7501 1271 1المدرسة العل ا للمواصالت 12 0001
900900900المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت 12 0004

2 0272 6502 650 06606جملــة الفصـل
برامج إعالم ة مشتر ة 06628

400تر یز تجهیزات رقا ة آل ة لفائدة الدیوانة 00 0037
400 06628جملــة الفصـل

2 1293 4803 980 1جملــة البرنامج الفرعي
2 1293 4803 980 9جملــة البرنامج
2 1293 4803 980 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

95

16 ال اب:

بناءات إدار ة 066034 0004 0001 000

البرامج اإلعالم ة 06605707070

برامج إعالم ة مشتر ة 06628505050

 دراسات و تدخالت لتنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و
اإلتصال

06725233 47616 0004 900

4 120233 4764 1201 12016 0004 900 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

96نظـام أمـد

16 ال اب:

د1000 حساب 

مشار ع و برامج جدیدة

الحكومة اإللكترونیة3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الخدمات اإللكترونیة 0البرنامج الفرعي

 دراسات و تدخالت لتنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و
اإلتصال

06725

900 0004 47616 2020233مشروع تونس الرقم ة  00 001ج
233 47616 0004 900 06725جملــة الفصـل

233 47616 0004 900 0جملــة البرنامج الفرعي
233 47616 0004 900 3جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

المساندة 1البرنامج الفرعي

بناءات إدار ة 06603

000 0001 0004 4بناء المبیت الجامعي لفائدة المدرسة العل ا للمواصالت 00 002ج
4 0004 0001 000 06603جملــة الفصـل

البرامج اإلعالم ة 06605

707070رقمنة الخدمات اإلدار ة 00 003ج
707070 06605جملــة الفصـل

برامج إعالم ة مشتر ة 06628

505050اخت ار م تب مساعدة إلعداد دلبل اجراءات الوزارة 00 000ج
505050 06628جملــة الفصـل

4 1204 1201 120 1جملــة البرنامج الفرعي
4 1204 1201 120 9جملــة البرنامج
4 120233 4764 1201 12016 0004 900 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

97

521 6بناءات إدار ة06603 1 246 25 3 302 387 4 246 2 500 3 961 11 094
535 5تجهیزات إدار ة06604 499 40 146 23 257 5 158 499 40 140 23 640 29 477
524 29البرامج اإلعالم ة06605 255 70 5 737 15 312 13 397 155 70 1 551 35 725 50 898
240 2التكو ن06606 2 650 2 460 1 042 26 441 2 650 2 060 1 700 28 423 34 833
541 5مصار ف مختلفة06608 2 363 1 904 6 000 7 904
955 31برامج إعالم ة مشتر ة06628 450 400 55 4 497 29 368 50 251 7 688 37 357
645 249دراسات و تدخالت لتنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و اإلتصال06725

171 563249 6457 7952 4217 60048 31075 17212 5462 9705 10075 775 105 437 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

98

د1000 حساب 

البنیة التحتیة االتصالیة والبریدیة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

البنیة التحتیة لالتصاالت 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إدار ة 06604
49 399 7 441 448 الو الة الفن ة لالتصاالت001500

06604448441739949جملــة الفصـل

1 448441739949جملــة البرنامج الفرعي

1 448441739949جملــة البرنامج

االقتصاد الرقمي 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

تونس الذكیة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

التكو ن 06606
260 260 260 بناء المبیت الجامعي لفائدة المدرسة العل ا للمواصالت_الدراسات األول ة000512

06606260260260جملــة الفصـل

3 260260260جملــة البرنامج الفرعي

2 260260260جملــة البرنامج

الحكومة اإللكترونیة 3 البرنامج



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

99 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

الخدمات اإللكترونیة 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

برامج إعالم ة مشتر ة 06628
20 000 20 000 20 000 المنظومة المندمجة للتصرف اإلدار  004000

000 00020 00020 0662820جملــة الفصـل

دراسات و تدخالت لتنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و اإلتصال 06725
233 476 2020مشروع تونس الرقم ة 00100ج

476 06725233جملــة الفصـل

0 000 00020 47620 000233 20جملــة البرنامج الفرعي

3 000 00020 47620 000233 20جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

المساندة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إدار ة 06603
70 246 229 38 246 261 545 تهیئات مختلفة001600

3 000 1 000 4 000 4 000 بناء المبیت الجامعي لفائدة المدرسة العل ا للمواصالت00200ج
070 2463 246382291 5452614 066034جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604
5 091 369 114 21 092 4 926 369 100 21 271 26 666 إقتناء وسائل نقل000100
104 130 30 32 638 130 30 30 744 934 إقتناء تجهیزات مختلفة000200
134 10 451 116 10 10 459 595 تجهیزات لتكییف الهواء000300



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

100 نظـام أمـد

329 181146404995 04222 474140404995 19522 0660428جملــة الفصـل

البرامج اإلعالم ة 06605
19 15 22 15 15 26 56 دراسة في التدقی  لنظام المعلومات و اإلتصال001200

117 8 282 92 315 407 تأهیل الش  ة001511
103 70 70 24 248 93 70 70 6 276 515 إقتناء حواسیب001700
40 100 140 140 اقتناء منظومة لعقد مؤتمرات  الفیدیو  قاعة اإلجتماعات002100
16 4 20 20 إعادة تطو ر موقع واب الوزارة002700

70 70 70 رقمنة الخدمات اإلدار ة00300ج
20877721701551855523670255295 066051جملــة الفصـل

التكو ن 06606
1 855 1 750 1 600 570 20 521 1 750 1 200 1 200 22 146 26 296 المدرسة العل ا للمواصالت000112
385 900 600 472 5 920 900 600 500 6 277 8 277 المعهد العالي للدراسات التكنولوج ة في المواصالت000412

240 6502 2002 0422 4411 65026 8002 7001 4231 57328 0660634جملــة الفصـل

برامج إعالم ة مشتر ة 06628
2 432 1 140 2 311 1 261 3 572 البرمج ات الحرة001400
5 645 400 400 55 2 380 3 950 251 4 679 8 880 تر یز تجهیزات رقا ة آل ة لفائدة الدیوانة003700

50 50 50 اخت ار م تب مساعدة إلعداد دلبل اجراءات الوزارة00000ج
077 520554004508 2613 940251506 5025 0662812جملــة الفصـل

1 011 10019 7105 2792 9231 52652 60011 1617 8612 8751 02357 81جملــة البرنامج الفرعي

9 011 10019 7105 2792 9231 52652 60011 1617 8612 8751 02357 81جملــة البرنامج

101 731233 4761 8612 4217 60031 53353 3221 2792 9705 10039 060 58 316 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

101

16 ال اب:

232 408 4 900 12 337 221 047 16 000 12 598 249 645 دراسات و تدخالت لتنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و اإلتصال 09725
249 64516 000221 04712 3374 900232 408 12 598 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة تكنولوج ات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي16 ال اب:

102

د1000 حساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

الحكومة اإللكترونیة 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

الخدمات اإللكترونیة 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

دراسات و تدخالت لتنم ة قطاع تكنولوج ات المعلومات و اإلتصال 09725
576 900228 4764 000217 202016مشروع تونس الرقم ة 00100ج 233 476

576 900228 4764 000217 0972516جملــة الفصـل 233 476

0 576 900228 4764 000217 16جملــة البرنامج الفرعي 233 476
3 576 900228 4764 000217 16جملــة البرنامج 233 476

576 228الجملة  العامة 4 900 217 476 16 000 233 476
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  البنیة التحتیة االتصالیة والبریدیة: البرنامج األول 
  
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
  

  األداءبطاقات 
لبرنامج البنیة التحتیة االتصالیة 

 والبریدیة
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   سبة  غطية املناطق البيضاء :1.1.1.1بطـاقة املـؤشــــر 
  

  1.1.1.1:املؤشر رمز .1
  سبة  غطية املناطق البيضاء : سمية املؤشر .2
  :تار خ تحي ن املؤشر .3

I- ا  صائص العامة للمؤشر 

 

  الب ية التحتية  تصالية وال  يدية: ال  نامج الذي يرجع إليھ املؤشر .1

  لالتصاالت التحتية الب ية :ال  نامج الفر   الذي يرجع إليھ املؤشر .2

 لالتصاالت التحتية تطو ر الب ية :ال دف الذي يرجع إليھ املؤشر .3

 مؤشر  سبة  غطية املناطق البيضاء  شبكة ال اتف ا  وال : عر ف املؤشر .4

 ) indice de résultats(مؤشر نتائج : نوع املؤشر .5

 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة :طبيعة املؤشر .6

 ...)ت، حسب  دارات ا   و ةحسب ا   ا(التفر عات  .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

 94(العدد ا  م   للمناطق /عدد املناطق ال   تمت  غطي  ا ):Formule(طر قة اح ساب املؤشر  .1

 )منطقة

  ال سبة املئو ة  :وحدة املؤشر .2

 : املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .3

 متا عة تنفيذ املشروع :طر قة تجميع املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .4

ال يئة الوطنية لالتصاالت ومشغ   الشب ات العمومية  :مصدر املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .5

 لالتصاالت

 : تار خ توّفر املؤشر .6

 Valeur cible de l’indicateur:( 100%(القيمة املس  دفة للمؤشر  .7

  تصالاملدير العام لتكنولوجيا :املسؤول عن املؤشر بال  نامج .8
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III - قراءة    نتائج املؤشر 

   والتقديرات ا  اصة باملؤشر)  نجازات(سلسلة النتائج  -1

 

 : أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة امل شودة للمؤشر -2

   شطة 

Ø مشروع  غطية املناطق البيضاء  

 

 

  

   

 الوحدة ال دف مؤشرات ق س أداء 
 إنجازات

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 

 سبة  غطية : 1.1.1.1املؤشر

 املناطق البيضاء
   ℅0 ℅70 ℅100 ℅100 ℅100 ℅100 
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 سبة ر ط  دارات واملؤسسات العمومية بالشب ات الوطنية  سبة  :2.1.1.1بطـاقة املـؤشــــر

  )RNIA( املندمجة لإلدارة

  

    2.1.1.1 :املؤشر رمز .1

 ر ط  دارات واملؤسسات العمومية بالشب ات الوطنية املندمجة لإلدارة سبة  : سمية املؤشر .2

  :تار خ تحي ن املؤشر .3

I- ا  صائص العامة للمؤشر 

  الب ية التحتية  تصالية وال  يدية :ال  نامج الذي يرجع إليھ املؤشر .1

  الب يةالتحتيةلالتصاالت:ال  نامج الفر   الذي يرجع إليھ املؤشر .2

 تطو ر الب يةالتحتيةلالتصاالت :ال دف الذي يرجع إليھ املؤشر .3

ُ غطـي  سبة ر ط  دارات ال   لد  ا نفاذ إ   خدمات الشب ات الوطنية املندمجة لـإلدارة  : عر ف املؤشر .4

مشــــروع الشــــبكة : مشــــار ع متمثلــــة  ــــ  4مــــن  ــــ  جزئــــھ  ّول ت ــــّون ف و  2020-2016 امــــل ف ــــ ة ا  طــــط 

مشــروع ترك ــ   ،ترك ــ  مركــز  شــغيل الشــبكة، مشــروع )RNIA2(ر ــة املندمجــة ا  يــل الثــا ي الوطنيــة  دا

عدالــة، و ــ  ترك ــ  الشــبكة الوطنيــة املندمجــة لــإلدارة بلــديات، مشــروع الشــبكة الوطنيــة املندمجــة لــإلدارة 

 1200شــــبكة وطنيــــة مندمجــــة لــــإلدارة لفائــــدة جزئــــھ الثــــا ي مــــن امل ــــ مج أن  شــــمل ال  نــــامج مشــــروع ترك ــــ 

 ـذا وُ قـدر عـدد ... دار شـباب نموذجيـة 100شـبكة وطنيـة مندمجـة لـإلدارة لفائـدة مدرسة ومشـروع ترك ـ 

 موقعا 3006املواقع امل  مج ر ط ا   ذه الشبكة 

 .)indice de résultats(مؤشر نتائج  :نوع املؤشر .5

 .)(efficienceمؤشر فاعلية  :طبيعة املؤشر .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 العدد ا  م  /عدد املراكز ال   تم ر ط ا): Formule(طر قة اح ساب املؤشر  .1

  ).موقعا 3006(العدد ا  م   

  ال سبة املئو ة :وحدة املؤشر .2

 العدد ا  م   للمراكز  :املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .3

 متا عة تنفيذ املشروع...) استمارة، تقر ر، است يان(طر قة تجميع املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر  .4

 املركز الوط   لالعالمية :مصدر املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .5

 : تار خ توّفر املؤشر .6
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 Valeur cible de l’indicateur:( 100%(القيمة املس  دفة للمؤشر  .7

 املدير العام للمركز الوط   لإلعالمية  :املسؤول عن املؤشر بال  نامج .8

III. قراءة    نتائج املؤشر  
 

  والتقديرات ا  اصة باملؤشر)  نجازات(سلسلة النتائج  -1

  

  أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة امل شودة للمؤشر -2
 

  

  

   

 الوحدة ال دف مؤشرات ق س أداء 
 إنجازات

2017 
  تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 

 سبة ر ط  دارات :2.1.1.1املؤشر 

واملؤسسات العمومية بالشب ات الوطنية 

 )RNIA(املندمجة لإلدارة

    

  ℅25,7 ℅68,5 ℅100 ℅100 

   شطة 
  )(RNIA2ترك   الشبكة الوطنية املندمجة لإلدارة ): 1(

  )NOC(ترك   مركز  شغيل الشبكة ): 2(

  (RNIA MUNICIPALITES)بلديات ترك   الشبكة الوطنية املندمجة لإلدارة ): 3(

  (RNIA JUSTICE)عدالة ترك   الشبكة الوطنية املندمجة لإلدارة ): 4(

املدارس واملعا د (تحس ن التغطية  شبكة  تصاالت لفائدة املؤسسات ال  بو ة  ):5(
  )م د 22 لفتھ ا  ملية التقدير ة (لتوف   السعة العالية ) الثانو ة
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عدد ال واتف ا  والة املصادق عل  ا من طرف مركز الدراسات : 1.1.1.3بطاقة املـؤشــــر

  )CERT(والبحوث لالتصاالت 

  

 1.1.1.3:املؤشر رمز .1

عدد ال واتف ا  والة املصادق عل  ا من طرف مركز الدراسات والبحوث  : سمية املؤشر .2

 )CERT(لالتصاالت 

  :تار خ تحي ن املؤشر .3

I- ا  صائص العامة للمؤشر 

  الب ية التحتية  تصالية وال  يدية :إليھ املؤشرال  نامج الذي يرجع  .1

  الب يةالتحتيةلالتصاالت :ال  نامج الفر   الذي يرجع إليھ املؤشر .2

 تطو ر الب يةالتحتيةلالتصاالت :ال دف الذي يرجع إليھ املؤشر .3

عدد ال واتف ا  والة املصادق عل  ا من طرف مركز الدراسات والبحوث  و  : عر ف املؤشر .4

 )CERT( لالتصاالت

   مؤشر كّ   :نوع املؤشر .5

 مؤشر فاعلية  :طبيعة املؤشر .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

اح ساب عدد ال واتف ا  والة املصادق عل  ا من طرف ):Formule(طر قة اح ساب املؤشر  .1

 )CERT(مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت 

  عددي :وحدة املؤشر .2

عدد ال واتف ا  والة املصادق عل  ا من طرف مركز :املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .3

 الدراسات والبحوث لالتصاالت 

 مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت :مصدر املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .4

 : تار خ توّفر املؤشر .5

 ):Valeur cible de l’indicateur(القيمة املس  دفة للمؤشر  .6

 تركز الدراسات والبحوث لالتصاال املدير العام مل :املسؤول عن املؤشر بال  نامج .7
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III. قراءة    نتائج املؤشر  
 

  والتقديرات ا  اصة باملؤشر)  نجازات(سلسلة النتائج  -1

  
 :أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة امل شودة للمؤشر -2

  

ممولة من املوارد املتأتية من  2019و داية من السنة الثانية للمشروع  2018ست ون املنظومة إثر ترك   ا خالل السنة  و   (*) 

تنمية  من صندوق  املعاليم املستخلصة ع   املصادقة ع    ج زة الطرفية و التا   ال يتطلب املشروع بداية من س تھ الثانية تمو ال

  املواصالت

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 الوحدة ال دف مؤشرات ق س أداء 
 إنجازات

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 

عدد ال واتف : 3.1.1.1املـؤشــــر

ا  والة املصادق عل  ا من طرف مركز 

الدراسات والبحوث لالتصاالت 

)CERT( 

  

 مليون  2
1 ,3 

 مليون 

2 ,5 

  مليون 

2 ,6 

  مليون 

  

2,8 

  مليون 

 

3,6 

  مليون 

 

4,2 

 مليون 

5 

 مليون 

 )د.م(2019تقديرات  عتمادات لأل شطة    شطة 

ترك   منظومة حماية ال واتف ا  والة من السرقة ومن السوق املواز ة 

(CEIR) (*)  
  (*)م د  0
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   سبة  غطية شبكة البث  ذا   الرق   :4.1.1.1بطـاقة املـؤشــــر

  4.1.1.1:املؤشر رمز .1

  سبة  غطية شبكة البث  ذا   الرق    : سمية املؤشر .2

  2018مؤشر جديد  :تار خ تحي ن املؤشر .3

I- ا  صائص العامة للمؤشر 

  الب ية التحتية  تصالية وال  يدية :ال  نامج الذي يرجع إليھ املؤشر .1

  الب يةالتحتيةلالتصاالت:ال  نامج الفر   الذي يرجع إليھ املؤشر .2

 تطو ر الب يةالتحتيةلالتصاالت :ال دف الذي يرجع إليھ املؤشر .3

  غطية الس ان  شبكة البث  ذا   الرق    : عر ف املؤشر .4

 ) indice de résultats(مؤشر نتائج  :نوع املؤشر .5

 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة  :طبيعة املؤشر .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 املساحة ا  ملية ل  م ور ة / املناطق ال   تمت  غطي  ا ):Formule(طر قة اح ساب املؤشر  .1

   سبة مئو ة  :وحدة املؤشر .2

 عدد محطات البث التلفزي الرق   :املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .3

 متا عة املشروع :تجميع املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر طر قة .4

 الديوان الوط   لإلرسال  ذا   والتلفزي  :مصدر املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .5

 2018 :تار خ توّفر املؤشر .6

 Valeur cible de l’indicateur:(95%(القيمة املس  دفة للمؤشر  .7

 .الرئ س املدير العام للديوان الوط   لإلرسال  ذا   والتلفزي  :املسؤول عن املؤشر بال  نامج .8
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III. قراءة    نتائج املؤشر  
 

  والتقديرات ا  اصة باملؤشر)  نجازات(سلسلة النتائج  -1

  

 :تحليل النتائج وتقديرات  نجازات ا  اصة باملؤشر -2

ومن املنتظر أن تبلغ  سبة انجاز  2018الشروع     عث الشبكة الوطنية للبث  ذا   الرق   مع بداية سنة 

  .2020مع   اية سنة  %92املؤشر 

 : أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة امل شودة للمؤشر -3

 : انجاز املشار ع املتعلقة بــ

 وحدات دمج ووحدات  شف   وفك الشفرة لرأس شبكة البث الرق   واقتناء+ DABتجديد منصة  -
 .تجديد مرسالت البث ع   ال شكيل ال  ددي ورقمن  ا -
  اقتناء أج زة لقياس ا  ودة وصيانة أج زة البث الرق   -
  اقتناء وصالت متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصالت الر ط ال رتزي  -

  

  

  

  

 

  

   

 الوحدة ال دف مؤشرات ق س أداء 
 إنجازات

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 غطية شبكة البث  ذا    سبة : 4.1.1.1املؤشر 
  )Couverture Radio numérique(الرق   

% - - - %52 %82 92% 95% 

   شطة 

 الرقمية لإلذاعةاقتناء وحدات دمج ووحدات  شف   وفك الشفرة -

 اقتناء مرسالت البث  ذا   الرق    -

  اقتناء أج زة لقياس ا  ودة وصيانة أج زة البث الرق   -

  اقتناء وصالت متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصالت الر ط ال رتزي -
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  سبة إنجاز املشروع: 5-1-1-1بطـاقة املـؤشــــر 

  5-1-1-1:املؤشر رمز .1

  سبة إنجاز املشروع : سمية املؤشر .2

 السنة مو  :تار خ تحي ن املؤشر .3

I- ا  صائص العامة للمؤشر 

  الب ية التحتية  تصالية وال  يدية :ال  نامج الذي يرجع إليھ املؤشر .1

  تطو ر الب ية التحتية لالتصاالت  :ال  نامج الفر   الذي يرجع إليھ املؤشر .2

 تدعيم الثقة الرقمية    مجال  تصاالت :ال دف الذي يرجع إليھ املؤشر .1

 : عر ف املؤشر .3

 مؤشر  شاط :نوع املؤشر .4

 ) (efficienceمؤشر فاعلية  :طبيعة املؤشر .5

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

   سبة مائو ة :وحدة املؤشر .1

 متا عة  شاط املؤسسة  :طر قة تجميع املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .2

 الو الة الفنية لالتصاالت :الح ساب املؤشرمصدر املعطيات  ساسية  .3

 : تار خ توّفر املؤشر .4

 : القيمة املس  دفة للمؤشر .5

  الو الة الفنية لالتصاالت :املسؤول عن املؤشر بال  نامج .6

III. قراءة    نتائج املؤشر  

  والتقديرات ا  اصة باملؤشر)  نجازات(سلسلة النتائج  -1

  
  
 

 الوحدة ال دف مؤشرات ق س أداء 
 إنجازات

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 سبة إنجاز  :5- 1- 1-1املؤشر 

 املشروع
 

   66 % 85 % 90 % 90 % 90 % 
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 : أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة امل شودة للمؤشر -2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   شطة 
  ...ترك   وتحي ن التج   ات والتطبيقات -
  ...اقتناء وسائل نقل -
  ...صيانة التج   ات والتطبيقات -

  ...صيانة املنصة التقنية -
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ل  وادث السي  نية من نوع   ب ا  دمة املوزعة  سبة  ستجابة : 6-1- 1-1بطـاقة املـؤشــــر

"attaque ddos"  

  

  

  6-1-1-1: املؤشر رمز .1

 attaque" ســـبة  ســـتجابة ل  ـــوادث الســـي  نية مـــن نـــوع   ـــب ا  دمـــة املوزعـــة :  ســـمية املؤشـــر .2

ddos" 

  14/05/2018: تار خ إحداث املؤشر .3

I- ا  صائص العامة للمؤشر 

  الب ية التحتية  تصالية وال  يدية: ال  نامج الذي يرجع إليھ املؤشر .1

  الب يةالتحتيةلالتصاالت: ال  نامج الفر   الذي يرجع إليھ املؤشر .2

 تطو ر الب يةالتحتيةلالتصاالت :ال دف الذي يرجع إليھ املؤشر .3

يمّكـــــن  ـــــذا املؤشـــــر مـــــن متا عـــــة نجاعـــــة الو الـــــة  ـــــ   س شـــــعار املبكـــــر ل  مـــــات   ـــــب : عر ـــــف املؤشـــــر .4

وسـ تم اعتمـاد  ـذا املؤشـر بدايـة مـن تـار خ ترك ـ  املنظومـة الوطنيـة ال ـ  سـ تم اقتناء ـا . ا  دمة املوزعة

 للغرض 

 مؤشر نتائج: نوع املؤشر .5

 مؤشر نجاعة: طبيعة املؤشر .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

عــدد / ( x100)عـدد   مـات   ــب ا  دمـة ال ـ  تمـت معا    ـا( ):Formule(اح سـاب املؤشـر طر قـة  .1

 )ا  م   ل  مات   ب ا  دمة امل  لة    الفضاء السي   ي

  املئو ة  سبةال:وحدة املؤشر .2

ترك ــــ  املنظومـــة الوطنيــــة لالس شــــعار املبكـــر ل  مــــات   ــــب  :املعطيـــات  ساســــية الح ســـاب املؤشــــر .3

 ا  دمة

املنظومــة الوطنيــة لالس شــعار املبكــر ل  مــات  :جميــع املعطيــات  ساســية الح ســاب املؤشــرطر قــة ت .4

   ب ا  دمة، احصائيات مركز  ستجابة للطوارئ املعلوماتية، 

 مركز  ستجابة للطوارئ املعلوماتية :مصدر املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .5
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 2019جانفي :تار خ توّفر املؤشر .6

 %85:املس  دفة للمؤشرالقيمة  .7

 الو الة الوطنية للسالمة املعلوماتية :املسؤول عن املؤشر بال  نامج .8

III - قراءة    نتائج املؤشر  

 

  والتقديرات ا  اصة باملؤشر)  نجازات(سلسلة النتائج  .1

 اليمكـــن تـــوف    ســـبة حاليـــة خاصـــة باملؤشـــر ألنـــھ مـــرتبط بـــانطالق مشـــروع ترك ـــ  املنظومـــة الوطنيـــة لالس شـــعار

 2019املبكر ل  مات   ب ا  دمة بداية من سنة 

  

 ال توجد نتائج سابقة : تحليل النتائج وتقديرات  نجازات ا  اصة باملؤشر .2

 : أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة امل شودة للمؤشر .3

 Anti DDoS" مشروع حماية الفضاء السي   ي الوط   من   مات   ب ا  دمة املوزعة 

  .)متا عة تقدم املشروع مع الو الة الوطنية للسالمة املعلوماتية(
 

  

  

   

 الوحدة ال دف مؤشرات ق س أداء 
 إنجازات

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 سبة  ستجابة ل  وادث 

السي  نية من نوع   ب ا  دمة 

  "attaque ddos"املوزعة 

 سبة 

 مئو ة
      70% 80% 85% 

  املشار ع و  شطة 

  Anti DDoS" حماية الفضاء السي   ي الوط   من   مات   ب ا  دمة املوزعة 

لدى الشر اء الذين يقومون بإيواء التطبيقات الوطنية وخاصة م  م املركز الوط    sondesترك   مساب    -

مساب    10لإلعالمية مما سيمكن من توسيع مجال منظومة سا ر لالس شعار املبكر لل  مات وترك   

  ،جديدة

اقتناء  مع   لإلعالميةللتطبيقات الوطنية ال   يتم ايواء ا لدى املركز الوط  دوري والزاميف    قييمالقيام بت -

  منظومات ومعدات ضرور ة الختبار صالبة التطبيقات الوطنية
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آالف  10 سبة البلديات ال   تتمتع بتغطية بر دية مكتب بر د ل ّل : 1-1- 2-1بطـاقة املـؤشــــر

 ساكن أوأقّل 

  1-1-2-1 :املؤشر رمز .1

  آالف ساكن أوأقّل  10 سبة البلديات ال   تتمتع بتغطية بر دية مكتب بر د ل ّل  : سمية املؤشر .2

 : تار خ تحي ن املؤشر .3

I. ا  صائص العامة للمؤشر 

  برنامج الب ية التحتية  تصالية وال  يدية: ال  نامج الذي يرجع إليھ املؤشر .1

  الب ية التحتية ال  يدية: ال  نامج الفر   الذي يرجع إليھ املؤشر .2

تقر ب ا  دمات ال  يدية من املواطن واملسا مة    ال  يئة ال  ابية    :ال دف الذي يرجع إليھ املؤشر .3

 مجال ال  يد

أي  سبة الس ان الذي شمل  م (مؤّشر يتعّلق بقياس  سبة التغطية بالشبكة ال  يدية :  عر ف املؤشر .4

 ع   مستوى البلديات) التغطية با  دمات ال  يدية

 )indicateur de résultats(مؤشر نتائج  :نوع املؤشر .5

 مؤشر نجاعة باعتباره يتعلق بالتنمية  جتماعية و قتصادية:طبيعة املؤشر .6

 ...)حسب ا   ات، حسب  دارات ا   و ة(التفر عات  .7

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

ال  يدية ع   اح ساب التغطية : ع   مرحلتْ ن  اآل يُيح سب  ):Formule(طر قة اح ساب املؤشر  .1
  :مستوى  ل بلدية من خالل

 عدد م اتب ال  يد بالبلدية /عدد الس ان بالبلدية) 1
العــــدد /آالف ســــاكن أوأقــــّل  10عــــدد البلــــديات ال ــــ  تتمتــــع بتغطيــــة بر ديــــة مكتــــب بر ــــد ل ــــل ) 2

 ا  م   للبلديات
 آالف ساكن أوأقّل  10و كذا نتحصل ع    سبة البلديات ال   تتمتع بتغطية بر دية مكتب بر د ل ّل 

  مئو ة سبة  :وحدة املؤشر .2
عدد البلديات، عدد الس ان حسب  ّل بلدية، عدد م اتب  :املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .3

 . ال  يد ل ل بلدية
إستمارة، تقر ر، إست يان، مصا   ال  يد (:طر قة تجميع املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .4

 ...) التو    ، املع د الوط   لالحصاء
 املع د الوط   لالحصاء+الديوان الوط   لل  يد :مصدر املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .5
   اية  ّل سنة: تار خ توّفر املؤشر .6
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ب التغطية بالشبكة ال  يدية تحس ن  س ):Valeur cible de l’indicateur(القيمة املس  دفة للمؤشر  .7
 وتقر ب ا  دمات ال  يدية خاصة باملناطق النائية 

 دارة العامة لتكنولوجيات + الرئ س املدير العام للديوان الوط   لل  يد :املسؤول عن املؤشر بال  نامج .8
  تصال بالوزارة

III. قراءة    نتائج املؤشر 
 

  باملؤشر والتقديرات ا  اصة)  نجازات(سلسلة النتائج  -1
  

 :تحليل النتائج وتقديرات  نجازات ا  اصة باملؤشر -2

 : أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة امل شودة للمؤشر -3
 والتدخالت   شطة

إعادة بناء،  ش يد بناء جديد، تا يل البناءات، (تحس ن الب ية التحتية للشبكة ال  يدية  -
  .العقاراتاقتناء  يئة البناءات، 

 ..عقارات اقتناءبناء عقار جديد، : إحداث م اتب بر د جديدة -
  وسائل نقل ال  يد املتجول و  يئ  ا اقتناء -
  بناء و  يئة املركبات  دار ة املندمجة واملقرات  دار ة -
 تطو ر منصات الفرز وا  دمات اللوج س ية ومراكز التوز ع  -
  منظومات وتج   ات السالمة للبناءات -
 الدراسات،  س شارات و ختبارات -
  تج   ات مقرات ال  يد التو     -
  وسائل نقل ال  يد اقتناء-
 تج   ات ومنظومات ال  يد الالمادي اقتناء-
   عص   الوسائل املطبعية -
  منظومة التصرف    ا  ودة -
 تأ يل منظومة الواب تلغرام  -
  دراسات    مجال ا  دمات -
  ..انخراط ال  يد التو        برنامج دور ا  دمات إلسداء ا  دمة ال  يدية -

  

  

  

 الوحدة ال دف مؤشرات ق س أداء 
 إنجازات

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
التغطية ال  يدية ع   : 1.1.2.1املؤشر 

 ساكن 10000ل ل  مستوى البلديات
%  ℅53 54% ℅55 ℅57 ℅58 ℅59 
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   سبة م اتب ال  يد اُ   زة بوسائل الدفع وال  ب  لك  و ي:2-1- 2-1املـؤشــــربطـاقة 

 

  2-1-2-1: املؤشر رمز .1

   سبة م اتب ال  يد اُ   زة بوسائل الدفع وال  ب  لك  و ي: سمية املؤشر .2

 :تار خ تحي ن املؤشر .3

I. ا  صائص العامة للمؤشر 

  التحتية الرقميةالب ية : ال  نامج الذي يرجع إليھ املؤشر .1

  الب ية التحتية ال  يدية: ال  نامج الفر   الذي يرجع إليھ املؤشر .2

تقر ب ا  دمات ال  يدية من املواطن واملسا مة    ال  يئة ال  ابية    :ال دف الذي يرجع إليھ املؤشر .3

 مجال ال  يد

  سبة م اتب ال  يد ا   زة بوسائل الدفع وال  ب  لك  و ي:  عر ف املؤشر .4

 (Indicateur de produit)مؤشر منتوج :نوع املؤشر .5

باعتبار وأن الدفع  لك  و ي يوفر جودة     (qualité)مؤشر نجاعة مؤشر جودة :طبيعة املؤشر .6

 .تقر ب و س يل ا  دمة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 
  

  :ُيح سب  اآل ي: طر قة اح ساب املؤشر  .1

  العدد ا  م   مل اتب ال  يد)/DAB, TPE(إلك  و ي عدد م اتب ال  يد ا   زة بوسائل دفع 

  مئو ة سبة : وحدة املؤشر .2

 : املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .3

  عدد م اتب ال  يد -

  عدد م اتب ال  يد ا   زة بوسائل دفع إلك  و ي -

 )إحصائيات ال  يد،( :طر قة تجميع املعطيات  ساسية الح ساب املؤشر .4

 مصا  الديوان الوط   لل  يد : ساسية الح ساب املؤشرمصدر املعطيات  .5

   اية  ّل سنة:تار خ توّفر املؤشر .6

 % Valeur cible de l’indicateur(:99(القيمة املس  دفة للمؤشر  .7

 دارة العامة + الرئ س املدير العام للديوان الوط   لل  يد:املسؤول عن املؤشر بال  نامج .8

  بالوزارةلتكنولوجيات  تصال 
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III. قراءة    نتائج املؤشر 
 

 والتقديرات ا  اصة باملؤشر)  نجازات(سلسلة النتائج  -1

 

  :أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة امل شودة للمؤشر-2

 

   شطة 

  

  موزع آليللنقديات 120ترك   -

 ترك   آالت طرفية -

  أنظمة النقدياتتطو ر 

 e-bankingتطو ر منظومة  -

 تج   ات إعالمية  اقتناء-

 وترك   منظومة التصرف املندمج  اقتناء-

  تطو ر منظومة للتصدي لتب يض  موال

تطو ر تج   ات الشبكة  عالمية والسالمة املعلوماتية ومنصات -

 ن  ناتخدمات   

 واس شاراتدراسات  -

  

  

  

 

 

  

 الوحدة ال دف مؤشرات ق س أداء 
 إنجازات

2018 
 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 ســــــــــــبة م اتــــــــــــب ال  يــــــــــــد : 2.1.2.1املؤشــــــــــــر 

 اُ   زة بوسائل الدفع  لك  و ي
  21 % 29 % 61 % 90 % 99 % 99 % 
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  االقتصاد الرقمي:  الثانيالبرنامج 
  
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  
  

  األداءبطاقات 
 لبرنامج االقتصاد الرقمي
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  : بطـاقة المـؤشــــر
  

  2/1/1/1: المؤشر رمز
تطور عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط اإللكترونیة وبإعتماد الدفع اإللكتروني أو : المؤشرتسمیة 

  .بواسطة الھاتف الجوال
تطّور عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط اإللكترونیة وباعتماد الدفع اإللكتروني أو :1.1.1.2المؤشر 

  بواسطة الھاتف الجّوال
 :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  االقتصاد الرقمي: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
  .اإللكترونیة ومناخ اإلستثماراألعمال : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .3
 .تنمیة اإلستعماالت في األنشطة اإلقتصادیة: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .4
تطّور عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط اإللكترونیة وباعتماد الدفع اإللكتروني : تعریف المؤشر .5

تطور إستعمال وھو یعكس تطور خدمات الدفع اإللكتروني مدى :أوبواسطة الھاتف الجّوال

التكنولوجیات الحدیثة لإلتصال من طرف القطاع الخاص نظرا إلى أن ھذا القطاع یفترض وجود بنیة 

 إتصالیة حدیثة، كما أن ھذا المؤشر یشكل أحد آلیات دفع اإلستثمار في القطاع

 )ind de résultats(مؤشر نتائج : نوع المؤشر .6

 )(efficacité socio-économiqueنجاعةمؤشر : طبیعة المؤشر .7

 على المستوى الوطنيالتفریعات  .8

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

تحتسب عدد الخدمات المسداة عبر الوسائط ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

اإللكتروني وبإعتماد الدفع اإللكتروني أو بواسطة الھاتف الجوال وكذلك عدد مستعملي ھذه 

 .لألفراد والمؤسسات الذین یمكنھم إستعمال ھذه الخدماتالخدمات وذلك بالنسبة للعدد الجملي 

  نسبة مئویة : وحدة المؤشر .2

 .عدد المستعملین: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

رمسح سنوي حول إستعمال ھذه الخدمات طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4
 .المعلومات واإلتصالیعده المعھد الوطني لإلحصاء یتضمن محور حول تكنولوجیا 

 .المعھد الوطني لإلحصاء: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
 .الثالثیة الثانیة من كل سنة:المؤشرتاریخ توفّر  .6

 Valeur cible de l’indicateur:(50%( 1مؤشرللالقیمة المستھدفة  .7
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 .السید مدیر اإلحصاء والمؤشرات: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
  
  

III-  في نتائج المؤشرقراءة 

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس االداء
2018  

  التقدیرات

    2015  2016  2017  2019  2020  2021  

تطّور عدد الخدمات 
المسداة عبر الوسائط 
اإللكترونیة وباعتماد 
الدفع اإللكتروني أو 

  بواسطة الھاتف الجّوال

      03          عدد

  

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر.2

القیمة   
المستھدفة 
  للمؤشر 

  2019تقدیرات المؤشر لسنة 

تطّور عدد الخدمات 
المسداة عبر الوسائط 
اإللكترونیة وباعتماد 
الدفع اإللكتروني أو 

  بواسطة الھاتف الجّوال

عدد 
  الخدمات

03  

5
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  : بطـاقة المـؤشــــر
  

  2/1/2/1: المؤشر رمز
  .عدد األنشطة االقتصادیة المحررة أو المنظمة بكراسات شروط: المؤشرتسمیة 

 :تاریخ تحیین المؤشر

 الخصائص العامة للمؤشر -1

  االقتصاد الرقمي: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -2
  .األعمال اإللكترونیة ومناخ اإلستثمار: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

 .تطویر مناخ األعمال: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -4

مراجعة النصوص المنظمة لألنشطة االقتصادیة في إطار : تعریف المؤشر -5

 بكراسات شروط حذف الترخیص وتعویضھا
 )ind de résultats(مؤشر نتائج : نوع المؤشر -6
 )(efficienceمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر -7
 على المستوى الوطنيالتفریعات  -8

 

 التفاصیل الفنیة للمؤشر -2

عدد األنشطة التي سیتم تعویض التراخیص ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  -1
 .سیتم إحداث كراسات شروط لتنظیم ممارستھابكراسات شروط إضافة لعدد األنشطة التي 

  .عدد كراسات الشروط: وحدة المؤشر -2

اإلدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
 واإلحصاء

 متابعة النشاط: رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش -4
اإلدارة العامة لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 واإلحصاء
 دیسمبر:المؤشرتاریخ توفّر  -6

 تراخیص وتعویضھا بكراسات شروط 08حذف  :1للمؤشرالقیمة المستھدفة  -7
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السید المدیر العام لإلقتصاد الرقمي واإلستثمار : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
 .واإلحصاء

  
  

 قراءة في نتائج المؤشر -3

  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(النتائج سلسلة  -1

  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس االداء
2018  

  التقدیرات

    2015  2016  2017  2019  2020  2021  

عدد األنشطة االقتصادیة 
المحررة أو المنظمة 

  بكراسات شروط
     %100          نسبة

  

  : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2

إصدار ثالث كراسات شروط منظمة  2018المتوقع أن یتم خالل نھایة سنة من 
  .لممارسة أنشطة في القطاع

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر.3

القیمة المستھدفة   
  للمؤشر

تقدیرات المؤشر 
  2019لسنة 

عدد األنشطة 
االقتصادیة المحررة أو 

المنظمة بكراسات 
  شروط

 %100  األنشطة اإلقتصادیة عدد

5  
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  : بطـاقة المـؤشــــر
  

  2/2/1/1: المؤشر رمز
  .( Label Start Up)عدد المؤسسات المتحصلة على عالمة مؤسسة ناشئة: المؤشرتسمیة 

 :تاریخ تحیین المؤشر

 الخصائص العامة للمؤشر

  االقتصاد الرقمي: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1
  .تونس الناشئة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2

 .تحفیز االستثمار في التجدید واالبتكار: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

إسناد عالمة المؤسسات الناشئة والتي لدیھا مؤھالت كافیة : تعریف المؤشر -4

 .لإلستجابة للشروط
 )ind de résultats(مؤشر نتائج : نوع المؤشر -5
 )(qualitéمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر -6
 على المستوى الوطني: على المستوى الوطنيالتفریعات  -7

 

 التفاصیل الفنیة للمؤشر

عدد الملفات المعروضة على انظار ): Formule(طریقة احتساب المؤشر   -1
 .اللجنة المكلفة

  عدد: وحدة المؤشر -2
 )PVs(مخرجات أشغال اللجنة المكلفة  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
 PVs: رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش -4
اإلدارة العامة لإلقتصاد الرقمي : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 واإلستثمار واإلحصاء
 دیسمبرالمؤشرتاریخ توفّر  -6
 100 :1للمؤشرالقیمة المستھدفة  -7
 .السید مدیر االقتصاد الرقمي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
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 قراءة في نتائج المؤشر

  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج   - أ

  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس االداء
2018  

  التقدیرات

    2015  2016  2017  2019  2020  2021  

عدد المؤسسات 
المتحصلة على عالمة 

 Label)ناشئةمؤسسة 
Start Up )  

     100          عدد

2 

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر -ب 

القیمة المستھدفة   
  للمؤشر

تقدیرات المؤشر 
  2019لسنة 

عدد المؤسسات 
المتحصلة على عالمة 

مؤسسة 
 Label Start)ناشئة

Up )  

عدد المؤسسات 
المتحصلة على عالمة 

  مؤسسة ناشئة
100 

5  
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  : بطـاقة المـؤشــــر
  

  2/2/1/2: المؤشر رمز
  عدد المؤسسات المسجلة لبراءات اختراع: المؤشرتسمیة 

 :تاریخ تحیین المؤشر

 الخصائص العامة للمؤشر

  االقتصاد الرقمي: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1
  .تونس الناشئة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2

 .تحفیز االستثمار في التجدید واالبتكار: یرجع إلیھ المؤشرالھدف الذي  -3

 .تسجیل براءات االختراع: تعریف المؤشر -4
 )ind de résultats(مؤشر نتائج : نوع المؤشر -5
 )(qualitéمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر -6
 على المستوى الوطني: على المستوى الوطنيالتفریعات  -7

 

 التفاصیل الفنیة للمؤشر

 .عدد مطالب تسجیل براءات االختراع): Formule(المؤشر  طریقة احتساب -1
  عدد: وحدة المؤشر -2

 )PVs(مخرجات أشغال اللجنة المكلفة  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
 PVs: رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش -4
 اإلدارة العامة لإلقتصاد الرقمي: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 واإلستثمار واإلحصاء
 دیسمبرشھر:المؤشرتاریخ توفّر  -6
 20 :2للمؤشرالقیمة المستھدفة  -7
 .السید مدیر االقتصاد الرقمي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
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 قراءة في نتائج المؤشر

  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج   - أ

  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس االداء
2018  

  التقدیرات

    2015  2016  2017  2019  2020  2021  

     20          عدد  تسجیل براءات االختراع

  

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر -ب                           

القیمة المستھدفة   
  للمؤشر

تقدیرات المؤشر 
  2019لسنة 

تسجیل براءات 
  االختراع

عدد المؤسسات 
المتحصلة على براءة 

  االختراع
20 

5  
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  : بطـاقة المـؤشــــر
  

  2/2/1/3: المؤشر رمز
  عدد مواطن الشغل المحدثة: المؤشرتسمیة 

 :تاریخ تحیین المؤشر

 الخصائص العامة للمؤشر

  االقتصاد الرقمي: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1
  .الناشئة تونس: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2

 .تحفیز االستثمار في التجدید واالبتكار: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

 .لدى مؤسسة ناشئة عدد مواطن الشغل المحدثةالمعدّل العام ل: تعریف المؤشر
 )ind d’activité(مؤشر نتائج : نوع المؤشر -4
-efficacité socioمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر -5

economique)( 
 على المستوى الوطني: المستوى الوطني علىالتفریعات  -6

 

 التفاصیل الفنیة للمؤشر

 .عدد مواطن الشغل): Formule(طریقة احتساب المؤشر  -1

  عدد: وحدة المؤشر -2
 )PVs(مخرجات أشغال اللجنة المكلفة  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
 PVs: رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش -4
اإلدارة العامة لإلقتصاد الرقمي : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 واإلستثمار واإلحصاء
 دیسمبرشھر  :المؤشرتاریخ توفّر  -6
 1000 :3للمؤشرالقیمة المستھدفة  -7



130 
 

 .السید مدیر االقتصاد الرقمي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
  

  

 قراءة في نتائج المؤشر

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج   - أ

  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس االداء
2018  

  التقدیرات

    2015  2016  2017  2019  2020  2021  

عدد مواطن الشغل 
     1000          عدد  المحدثة

  

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر  - ب

القیمة المستھدفة   
  للمؤشر

تقدیرات المؤشر 
  2019لسنة 

عدد مواطن الشغل 
عدد مواطن الشغل   المحدثة

  المحدثة
1000 

5  
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  : بطـاقة المـؤشــــر
  

  2/2/2/1: المؤشر رمز
  الناشئة المنتفعة بآلیات التمویل المحدثةعدد المؤسسات : المؤشرتسمیة 

 :تاریخ تحیین المؤشر

 لخصائص العامة للمؤشر

  االقتصاد الرقمي: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1

  .تونس الناشئة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2
تركیز ھیاكل وآلیات خصوصیة لتمویل : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

 .المؤسسة الناشئة

تركیز ھیاكل وآلیات خصوصیة لتمویل المؤسسات : تعریف المؤشر -4

 .الناشئة
 )ind de résultats(مؤشر نتائج  :نوع المؤشر -5
 )(efficienceمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر -6
 على المستوى الوطني: على المستوى الوطنيالتفریعات  -7
 

 التفاصیل الفنیة للمؤشر

عدد المؤسسات الناشئة المتحّصلة على ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  -1
 .تمویل من الھیاكل الخصوصیة للتمویل

  عدد: وحدة المؤشر -2
 )PVs(مخرجات أشغال اللجنة المكلفة  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
 PVs: رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش -4
اإلدارة العامة لإلقتصاد الرقمي : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 واإلستثمار واإلحصاء
 دیسمبرشھر  :المؤشرتاریخ توفّر  -6
 1:10 للمؤشرالقیمة المستھدفة  -7
 السید مدیر االقتصاد الرقم: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
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 قراءة في نتائج المؤشر

  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج   - أ

  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس االداء
2018  

  التقدیرات

    2015  2016  2017  2019  2020  2021  

  الناشئةعدد المؤسسات 
المنتفعة بآلیات التمویل 

  المحدثة
     10          عدد

  

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر  - ب

  المنتفعة بآلیات التمویل المحدثة  عدد المؤسسات الناشئة

تقدیرات المؤشر   
  2019لسنة 

أھم األنشطة 
  والتدخالت

عدد المؤسسات 
المنتفعة   الناشئة

بآلیات التمویل 
 10  المحدثة

إبرام اتفاقیات مع  - 
صندوق الصنادیق 

وصنادیق االستثمار 
المزمع بعثھا 

والمتخصصة في تمویل 
 المؤسسات الناشئة

متابعة المؤسسات  - 
  الناشئة والباعثین
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    عدد االتفاقیات المبرمة:1.1.2.3بطـاقة المـؤشــــر
  1.1.2.3: المؤشر رمز

    عدد االتفاقیات المبرمة: تسمیة المؤشر

 :تاریخ تحیین المؤشر
 

I- الخصائص العامة للمؤشر 
  تونس الذكیة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
إدارة فرص االستثمار والتسو   : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

  والترو ج
والتشجیع على خلق مواطن استقطاب المستثمرین :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 الشغل
 ) ind de résultats(مؤشر نتائج /:نوع المؤشر .4
 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .5

 
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 
 المؤشر یتمثل في عدد االتفاقیات): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
  عدد:وحدة المؤشر .2
 ...)إستمارة، تقریر، إستبیان(راألساسیة الحتساب المؤشطریقة تجمیع المعطیات  .3
وحدة التصرف حسب األھداف : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 إلنجاز مشروع تونس الذكیة
 ):Valeur cible de l’indicateur(القیمة المستھدفة للمؤشر  .5

  تونس الذكیة الفرعي  برنامجالرئیس  :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .6
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III- قراءة في نتائج المؤشر 
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   

 الوحدة   داء األمؤشرقیس 
 2018 إنجازات

 

  تقدیرات

2016 2017 2019 2020 2021 

عدد االتفاقیات :  1.1.2.3المؤشر 
    المبرمة

18 
23 30 30 30  -- 
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  عدد فرص العمل الجدیدة:2.1.2.3بطـاقة المـؤشــــر
  

    2.1.2.3: المؤشر رمز

  عدد فرص العمل الجدیدة:تسمیة المؤشر

 :تاریخ تحیین المؤشر

I. الخصائص العامة للمؤشر 
  تونس الذكیة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
  إدارة فرص االستثمار والتسو   والترو ج: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
استقطاب المستثمرین والتشجیع على خلق مواطن :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 الشغل
 ) ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .4
 efficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر .5

 
II. التفاصیل الفنیة للمؤشر 
المؤشر یتمثل في عدد فرص العمل ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

 الجدیدة
  عدد :وحدة المؤشر .2
 فرص العمل المضمنة باالتفاقیات المبرمة:المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
إستمارة، تقریر، (رالمعطیات األساسیة الحتساب المؤشطریقة تجمیع  .4

 ...)إستبیان
وحدة التصرف حسب األھداف : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 إلنجاز مشروع تونس الذكیة
 :القیمة المستھدفة للمؤشر .6

 رئیس البرنامج الفرعي تونس الذكیة:المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .7

III-  المؤشرقراءة في نتائج  
   والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  

 الوحدة   داء األمؤشرقیس 
 إنجازات

2018 
  تقدیرات

2016 2017 2019 2020 2021 

: 2.1.2.3المؤشر 
 --  6000 6000 6000 6554 4500  عددفرصالعماللجدیدة
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  الحكومة اإللكترونیة:  الثالثالبرنامج 
  
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  
  

  األداءبطاقات 
 لبرنامج الحكومة اإللكترونیة
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المندمجة باإلدارة عدد الخدمات : 1-1-1-3مـؤشــــرالبطـاقة 
  في طور االستعمال

 

  3/1/1/1: المؤشر  رمز

 عدد الخدمات المندمجة باإلدارة في طور االستعمال:تسمیة المؤشر

 جوان:تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 الحكومة اإللكترونیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 االلكترونیةالحكومة : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
إرساء نظم معلومات عمومیة مترابطة ومتواصلة فیما : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 .لتطویر نجاعة عمل اإلدارة والمساعدة على أخذ القراربینھا 

یتمثّل المؤشر في احتساب عدد الخدمات المندمجة باإلدارة وفي طور :تعریف المؤشر .4

 .االستعمال
 ).ind de résultat(نتائج  مؤشر:نوع المؤشر .5
 (efficacité socio-economique)مؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر .6
 :  ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 المندمجةاحتساب مجموع الخدمات  ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

 بدون وحدة.:وحدة المؤشر .2
 .الخدمات المندمجة الموضوعة على الخطّ  :الحتساب المؤشر المعطیات األساسیة  .3

...) إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4
 .متابعة المشاریع ذات العالقة بالخدمات على الخطّ :

 .المركز الوطني لإلعالمیة:مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

  حیني : المؤشرتاریخ توفّر  .6

 Valeur cible de l’indicateur:( 20(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

 ةمندمجة باإلدارة في طور االستعمالخدم

 لتكنولوجیا المعلوماتالمدیر العام: امجالمسؤول عن المؤشر بالبرن .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

ق س أداء مؤشرات 
 الوحدة الهدف 

ق م   إنجازات
2018 

 تقدیرات
2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد الخدمات المندمجة 
 80 50 20 4 -       اإلدارة في طور االستعمال

  

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3

  

  
  

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

  توفیر وتر یز منصة وطن ة تت ح تطو ر خدمات إدار ة مندمجة   - 
  للعمل البینيتطو ر ووضع حیز االستغالل اإلطار الوطني  - 

 
    

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2018 2019 2020 2021

عدد الخدمات

عدد الخدمات
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من " علیسة"مدة معالجة المراسالت عبر منظومة  :2-1-1-3المـؤشــــر بطـاقة
  طرف الوزارات المستغلة للمنظومة

 
  2-1- 1-3: المؤشر  رمز

من طرف الوزارات المستغلة " علیسة"مدة معالجة المراسالت عبر منظومة :تسمیة المؤشر
  للمنظومة 

 :تاریخ تحیین المؤشر

I-  العامة للمؤشرالخصائص  
 الحكومة اإللكترونیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 الحكومة اإللكترونیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
إرساء نظم معلومات عمومیة مترابطة ومتواصلة :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر  .3

 لتطویر نجاعة عمل اإلدارة والمساعدة على أخذ القرارفیما بینھا 

یتمثل المؤشر في احتساب معدّل المدّة الزمنیّة المقاضاة في معالجة :تعریف المؤشر .4

وذلك  من طرف الوزارات المستغلة للمنظومةالمراسالت عبر منظومة علّیسة 

) مراسلة واردة، أو صادرة، أو داخلیّة(أخذا باإلعتبار إلتجاه المراسلة 

 ).إجابةبدون /أو/معالجة مع(وطبیعة المعالجة المطلوبة 

 )ind de résultat(نتائج  مؤشر:نوع المؤشر .5
 )( efficienceمؤشر فاعلیة :طبیعة المؤشر .6
 : ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7
 حسب االدارات   ) أ
 حسب المواقع المستھدفة  ) ب

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
المقاضاة في معالجة متوسط المدّة الزمنیّة () :Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

متوسط المدّة الزمنیّة المقاضاة في معالجة المراسالت الصادرة + المراسالت الواردة 

 .3) /متوسط المدّة الزمنیّة المقاضاة في معالجة المراسالت الدّاخلیّة + 

 الیوم:وحدة المؤشر .2
 : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

Ø  معالجة المراسالت الواردة متوسط المدّة الزمنیّة المقضات في:  
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  :إذا كانت المراسلة الواردة تستوجب إجابة  •

 -تاریخ إنشاء اإلجابة (معدل = متوسط المدّة الزمنیّة المقاضاة في معالجة المراسالت الواردة 

 )تاریخ تسجیل المراسلة الواردة

  :إذا كانت المراسلة الواردة ال تستوجب إجابة  •

تاریخ إنتھاء مھّمة (معدل = المقاضاة في معالجة المراسالت الواردة متوسط المدّة الزمنیّة 

  )تاریخ إنشاء المراسلة - المكلف بالمعالجة 

Ø  متوسط المدّة الزمنیّة المقاضاة في معالجة المراسالت الصادرة:  

 –تاریخ إرسال المراسلة (معدل = متوسط المدّة الزمنیّة المقاضاة في معالجة المراسالت الواردة 

  )تاریخ إنشاء المراسلة

Ø  متوسط المدّة الزمنیّة المقضات في معالجة المراسالت الدّاخلیّة:  

تاریخ إنتھاء مھّمة (معدل = متوسط المدّة الزمنیّة المقاضاة في معالجة المراسالت الداخلیّة 

  )تاریخ إنشاء المراسلة - المكلف بالمعالجة 

 

...) إستمارة، تقریر، إستبیان( :رؤشطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب الم .4
 .عبر االتصال بالمكلف بتطبیقة اإلحصاء الخاّصة بمنظومة علیّسة

تطبیقة اإلحصاء الخاّصة بمنظومة : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .علیّسة

  .كّل ثالثة أشھر:  تاریخ توفّر المؤشر .6

 أیام Valeur cible de l’indicateur :(:(03(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

 السیدة المكلفة باإلدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات:المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .9

10.   

III- قراءة في نتائج المؤشر  
 

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1
  

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء 
ق م   إنجازات

2018 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 
من " عل سة"مدة معالجة المراسالت عبر منظومة 

 2 3 5 7 10     یوم طرف الوزارات المستغلة للمنظومة
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 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3

  
  

  
  

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2018 2019 2020 2021

" علیسة"مدة معالجة المراسالت عبر منظومة 
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نسبة المراسالت الممضاة : 3-1- 1- 3بطـاقة المـؤشــــر
  إلكترونیا

 

  3-1- 1-3: المؤشر  رمز

  نسبة المراسالت الممضاة إلكترونیا:تسمیة المؤشر

 :تاریخ تحیین المؤشر

  الخصائص العامة للمؤشر •
 الحكومة اإللكترونیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 الخدمات اإللكترونیة:البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
إرساء نظم معلومات عمومیة مترابطة ومتواصلة فیما بینھا  :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 القرارلتطویر نجاعة عمل اإلدارة والمساعدة على أخذ 
یتمثل المؤشر في احتساب نسبة المراسالت الموقعة إلكترونیا عبر .:تعریف المؤشر  .4

من العدد الجملي للمراسالت المعدّة  من طرف الوزارات المستغلة للمنظومةمنظومة علّیسة 

 .للتوقیع 

 ).ind de résultat( نتائج مؤشر:نوع المؤشر .5
 (Efficacité socio-économique)نجاعة مؤشر:طبیعة المؤشر .6
 :  ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

  

  التفاصیل الفنیة للمؤشر •
العددالجملي / عدد المراسالت الموقعة إلكترونیا():Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

 100) * للمراسالت المعدّة للتوقیع
 )%(نسبة :وحدة المؤشر .2
 :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

  إحتساب عدد المراسالت الموقعة إلكترونیا -

  إحتساب العدد الجملي للمراسالت المعدّة للتوقیع -
عبر :...) إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4

 االتصال بالمكلف بتطبیقة اإلحصاء الخاّصة بمنظومة علیّسة

 .تطبیقة اإلحصاء الخاّصة بمنظومة علیّسة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
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  حیني: تاریخ توفّر المؤشر .6

 .Valeur cible de l’indicateur:(%80(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

  السیدة المكلفة باإلدارة العامة لتكنولوجیا المعلومات: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

  نتائج المؤشرقراءة في  •
 

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء 
ق م   إنجازات

2018 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 %90 %80 %50 %2 %0      %  نس ة المراسالت الممضاة إلكترون ا

  

 :تحلیل التقدیرات الخاصة بالمؤشر .2
ترمي التقدیرات إلى مزید العمل على استعمال التكنولوجیا الحدیثة حیث بتعمیم تركیز 

على جمیع الھیاكل العمومیة سیتّم العمل على مزید استغالل اإلمضاء " علیسة"المنظومة 

  .اإللكتروني للمراسالت 
 

 :لتطور المؤشررسم بیاني  .3
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نسبة استعمال آلیات العمل التشاركي :4-1-1-3بطـاقة المـؤشــــر
  )Messagerieالمراسالت اإللكترونیة (بالوزارات 

  2-1-3-3:  المؤشر  رمز
المراسالت اإللكترونیة (نسبة استعمال آلیات العمل التشاركي بالوزارات : تسمیة المؤشر

Messagerie( 

 :المؤشراریخ تحیین ت

 الخصائص العامة للمؤشر •

 الحكومة اإللكترونیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 الحكومة اإللكتروني :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
إرساء نظم معلومات عمومیة مترابطة ومتواصلة فیما بینھا  :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 على أخذ القرارلتطویر نجاعة عمل اإلدارة والمساعدة 
یتمثّل المؤشر في احتساب نسبة استعمال آلیات اإلجازات الخاصة :تعریف المؤشر  .4

 .بمایكروسفت والمتعلقة بالمراسالت اإللكترونیة بمختلف الوزارات
 ).ind résultat( نتائج مؤشر:نوع المؤشر .5
 (Efficacité socio-économique)نجاعة مؤشر :طبیعة المؤشر .6
 :  ...)الجھات، حسب اإلدارات الجھویةحسب (التفریعات  .7

  

  التفاصیل الفنیة للمؤشر •
عدد الوزارات المستغلة آللیات العمل التشاركي ( ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

مجموع الوزارات التي تّم بھا وضع ) / Messagerie(وبالتحدید للمراسالت اإللكترونیة 

 .100) * وتركیز آلیات مایكروسفت المعنیة
 نسبة:وحدة المؤشر .2

  
تقریر :...)إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .3

 .موجز لعملیة استغالل آلیات العمل التشاركي بمختلف مجاالتھ

وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 .الرقمي

  حیني: المؤشرتاریخ توفّر  .5
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من الوزارات % Valeur cible de l’indicateur:(60(القیمة المستھدفة للمؤشر  .6

 .2019مستغلة للمنظومة عند بدایة سنة 

 العام لتكنولوجیا المعلومات المدیر: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7

  

  قراءة في نتائج المؤشر •
 

  بالمؤشروالتقدیرات الخاصة ) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء 
ق م   إنجازات

2018 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 
نس ة استعمال آل ات العمل التشار ي  الوزارات 

 Messagerie(  %       33% 60% 90% 100%المراسالت اإللكترون ة 

  
  
 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر-2
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نسبة استعمال آلیات العمل التشاركي :5-1-1-3بطـاقة المـؤشــــر
  Outils Collaboratifs : Skype et Team(بالوزارات 

  3-1- 3-3: المؤشر  رمز
 : Outils Collaboratifs(نسبة استعمال آلیات العمل التشاركي بالوزارات :تسمیة المؤشر

)Skype et Team  
 :المؤشراریخ تحیین ت

 الخصائص العامة للمؤشر •

 الحكومة اإللكترونیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 الحكومة اإللكتروني :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
إرساء نظم معلومات عمومیة مترابطة ومتواصلة فیما بینھا  :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 لتطویر نجاعة عمل اإلدارة والمساعدة على أخذ القرار
یتمثّل المؤشر في احتساب نسبة استعمال آلیات اإلجازات الخاصة :تعریف المؤشر  .4

 .Outils Collaboratifs : Skype et Teamsبــبمایكروسفت والمتعلقة 
 ).ind de résultat( نتائج مؤشر:نوع المؤشر .5
 (Efficacité socio-économique)نجاعة مؤشر:طبیعة المؤشر .6
 :  ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

  

  التفاصیل الفنیة للمؤشر •
عدد الوزارات المستغلة آللیات العمل التشاركي ():Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

مجموع الوزارات التي /  Outils Collaboratifs : Skype et Teamsلـــوبالتحدید 

 .100) * المعنیة تّم بھا وضع وتركیز آلیات مایكروسفت
 نسبة:وحدة المؤشر .2

  
تقریر :...)إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .3

 .مجاالتھموجز لعملیة استغالل آلیات العمل التشاركي بمختلف 

وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 .الرقمي

  حیني: تاریخ توفّر المؤشر .5
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من الوزارات % Valeur cible de l’indicateur:(30(القیمة المستھدفة للمؤشر  .6

 .2019مستغلة للمنظومة عند بدایة سنة 

  لتكنولوجیا المعلومات المدیر العام: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7

  قراءة في نتائج المؤشر •
 

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء 
ق م   إنجازات

2018 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 
نس ة استعمال آل ات العمل التشار ي  الوزارات 

)Outils Collaboratifs : Skype et Teams(  
%       6% 30% 50% 70% 

  

 :تحلیل التقدیرات الخاصة بالمؤشر-2
 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر-3
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عدد الخدمات على الخّط ذات األولویة :1-2-1-3بطـاقة المـؤشــــر
)cumulatif(  

  3-1- 3-3: المؤشر  رمز
  )cumulatif(عدد الخدمات على الخّط ذات األولویة :تسمیة المؤشر

 :المؤشراریخ تحیین ت

 الخصائص العامة للمؤشر •

 الحكومة اإللكترونیة:المؤشرالبرنامج الذي یرجع إلیھ  .1
 الحكومة اإللكترونیة :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
توفیر معامالت إداریة ال مادیة ناجعة لفائدة المواطن :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 والمؤسسة
عدد الخدمات على الخط ذات األولویة الموضوعة على التوالي تجاه  :تعریف المؤشر  .4

 .G2Bوتجاه المؤسسة  G2Cالمواطن 
 ).ind de résultat( نتائج مؤشر:نوع المؤشر .5
 Efficacité socio-économiqueنجاعةمؤشر:طبیعة المؤشر .6
 :  ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

  

  للمؤشرالتفاصیل الفنیة  •
 .احتساب مجموع الخدمات سنویا ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
 عدد:وحدة المؤشر .2
 .الخدمات على الخّط ذات األولویة:المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 :...) إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4

......... 

وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .الرقمي

  حیني: تاریخ توفّر المؤشر .6

خدمات سنة  Valeur cible de l’indicateur:( 9(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

2019. 

 لتكنولوجیا المعلومات المدیر العام: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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  نتائج المؤشرقراءة في  •
 

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء 
ق م   إنجازات

2018 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 cumulatif(      - 3 9 20 50(عدد الخدمات على الخّ  ذات األولو ة 

  

 :رسم بیاني لتطور المؤشر-2
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  عدد خدمات المصادقة اإللكترونیة : 1-2-1-3بطـاقة المـؤشــــر

  
  1-2-1- 3: المؤشر  رمز

  )cumulatif(الخّط ذات األولویة عدد الخدمات على : تسمیة المؤشر

 :المؤشراریخ تحیین ت

 الخصائص العامة للمؤشر •

 الحكومة اإللكترونیة:البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 الحكومة اإللكترونیة :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 تأمین الثقة الرقمیة:الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3
 

جمع خدمات المصادقة اإللكترونیة التي تستعمل قصد تأمین المبادالت  :المؤشرتعریف   .4

 .اإللكترونیة والعمل على النظر في توفیر الخدمات المستلزمة
 ).ind de qualité( جدوى مؤشر:نوع المؤشر .5

 (Efficacité socio-économique)نجاعة  مؤشر:طبیعة المؤشر .6
 :  ...)الجھویةحسب الجھات، حسب اإلدارات (التفریعات  .7

  

  التفاصیل الفنیة للمؤشر •
 .احتساب الخدمات ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
 ةبدون وحد :وحدة المؤشر .2
 :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 : ...)إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4

وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 ).الوكالة الوطنیة للمصادقة اإللكترونیة(الرقمي 

  حیني: تاریخ توفّر المؤشر .6

سنة خدمات Valeur cible de l’indicateur:( 7(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

2019. 

 التكنولوجیا المعلومات المدیر العامالسید : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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  قراءة في نتائج المؤشر •
 

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .2
 

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء 
ق م   إنجازات

2018 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 
   7 7 -      عدد خدمات المصادقة اإللكترون ة
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الحصول على المواصفات العالمیة لمراكز : 1-3-1-3بطـاقة المـؤشــــر
  اإلیواء

  

  3/1/4: المؤشر رمز

  اإلیواءالحصول على المواصفات العالمیة لمراكز :تسمیة المؤشر
 :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 
  الحكومة اإللكترونیة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

  الحكومة المندمجة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 ضمان إیواء واستغالل المنظومات الوطنیة: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر  .3
المنظومات الوطنیة مع ضمان إستمراریة الخدمات إیواء واستغالل :تعریف المؤشر .4

 طبقا للمواصفات العالمیة
 ) ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 (qualité)مؤشر جودة :طبیعةالمؤشر .6

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 
الحصول من عدمھ على شھادة تطابق المراكز ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

 للمواصفات العالمیة

  0/1: وحدة المؤشر .2

 شھادة تثبت تطابق المراكز للمواصفات العالمیة: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3

 :رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4

 مكتب الدراسات:مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 أخر كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6

 Valeur cible de l’indicateur:(1(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7
 لإلعالمیةالمركز الوطني :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر 
  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر )اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  

  

 للمؤشر أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .2

 تأھیل مركز اإلیواء -

 تأھیل المركز الوطني اإلحتیاطي -

  إشھاد مركز اإلیواء والمركز الوطني اإلحتیاطي -

  

  

IV- قراءة في نتائج المؤشر 
  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر )اإلنجازات(سلسلة النتائج  .3

  

  

 للمؤشر أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة .4

 تأھیل مركز اإلیواء -

 تأھیل المركز الوطني اإلحتیاطي -

  إشھاد مركز اإلیواء والمركز الوطني اإلحتیاطي -

 
 
 

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء 
ق م   إنجازات

2018 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 1 1 0 0 -      الحصول على المواصفات العالم ة لمراكز اإلیواء

 الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء 
ق م   إنجازات

2018 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 1 1 0 0 -      الحصول على المواصفات العالم ة لمراكز اإلیواء
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  القیادة والمساندة:  )09(الرابع البرنامج 
  
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  األداءبطاقات 
 لبرنامج القیادة والمساندة
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  نسبة اإلطارات التقنیة المختصة: المـؤشــــر
  

 
  1.1.1.9:   المؤشر رمز

   سبة  طارات التقنية ا  تصة: تسمیة المؤشر

 .سنة ش ر مارس من  ل: تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  برنامج القیادة و المسنادة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
  المساندة :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 1.1.9: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

ال  فيـــع  ـــ   ســـبة  طـــارات   ســـبة  طـــارات التقنيـــة ا  تصـــة ا ـــ    ـــدف مؤشـــر: تعری   ف المؤش   ر .4

بصـــــفة عامـــــة و طـــــارات التقنيـــــة ا  تصـــــة  ـــــ  مجـــــال تكنولوجيـــــات  تصـــــال بصـــــفة خاصـــــة نظـــــرا 

ل  اجة املاسة ل ذه الكفاءات    إدارة املشار ع املتع دة الوزارة بإنجاز ـا وذلـك لل  فيـع  ـ  مردوديـة 

 .القطاع
 )Ind de produit(مؤشر منتوج :نوع المؤشر .5

 (qualité)مؤشر جودة : ؤشرطبیعة الم .6

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

   سبة  طارات التقنية ا  تصة
                 ----------------------------------   X  100  

 مجموع  طارات بالوزارة

  %ال سبة املئو ة : وحدة المؤشر .2

 : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

  قائمة    مجموع  عوان بالوزارة حسب الرتب -

  الش ائد العلمية -
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 ...) إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4

  طر قة تجميعھ  املعطى

قائمة    مجموع  عوان بالوزارة  -
  حسب الرتب

 الش ائد العلمية -
  

تم اح ساب  سبة  طارات التقنية ا  تصة من العدد 
  ا  م   ألعوان الوزارة اس نادا للش ائد العلمية

  ملفات  عوان

  
 

 : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 إدارة الشؤون  دار ة واملالية

 مارس من  ل سنة:   تاریخ توفّر المؤشر .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( 1القیمة المستھدفة للمؤشر .7
 

  دارة العامة للمصا   املش  كة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

  
القیمة المستھدفة للمؤشر ھي القیمة التي یتعّھد رئیس البرنامج بلوغھا على المدى 

قیمة مستّمدة من توجھ إستراتیجي عام ( أو الطویل ) ثالث سنوات أو أكثر(المتوسط 
  .مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القیمة المستھدفة بھا...)خطط الخماسيللبرنامج، من الم

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  
 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  مؤّشر ق س  داء
   نجازات

2018  
  التقديرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
   سبة  طارات ا  اصة

% 

32  32 32  33  34  38  38  
  235  235  230  220  258  253  252  مجموع  طارات بالوزارة

  / سبة  طارات ا  اصة 
  مجموع  طارات بالوزارة

12%  12%  12%  15%  14%  16%  16%  
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  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2

  :رسم بیاني لتطور المؤشر. 3

  

  :القیمة المستھدفة للمؤشرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق .4

  واملتعلق بإعادة توظيف  عوان 2016لسنة  1143ا  رص ع   تطبيق  مر عدد -

  :المتعلقة بالمؤشر)  limites( تحدید أھم النقائص. 5

  تجدمید اإلنتدابات بالوظیفة العمومیة *

ضعف ھامش اإلختیار لإلطارات التقنیة التي یتم استقطابھا من الھیاكل العمومیة األخرى *

  .في اختصاص االتصاالت

32
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2
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38

23
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ة ص ا خ ل ا ت  ا ر ا ط إل ا ة  ب س ن ة ر ا ز و ل ا ب ت  ا ر ا ط إل ا ع  و م ج م ت ا ر ا ط إل ا ة  ب س ع /ن و م ج م
ت ا ر ا ط إل ا

TITRE DU GRAPHIQUE
2015إنجازات  2016إنجازات  2017إنجازات  2018 2019تقدیرات  2020تقدیرات 2021تقدیرات
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المـؤشــــر: نسبة المنتفعین بالتكوین  

 
  2.1.1.9:   المؤشر رمز

  املنتفع ن بالت و ن سبة : تسمیة المؤشر

 .ش ر افر ل من  ل سنة: تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  برنامج القیادة والمسنادة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
  المساندة :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 1.1.9: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

تطـــــو ر القــــدرات امل نيـــــة املنتفعــــ ن بـــــالت و ن ا ــــ   ســـــبة    ـــــدف مؤشــــر: تعری     ف المؤش     ر .4

، حيـــث  عـــد أحـــد العمليـــات ا  زئيـــة لتنميـــة املـــوارد ال شـــر ة وجو ر ـــا، لألعـــوان و طـــارات

وقـد أصـبحت ا  اجـة للت ـو ن بال سـبة للمــوظف ن م  ـة لتحسـ ن قـدرا  م ومعـارف م، ومــن 

و سـاليب ا  تلفـة واملتجـددة ثمة فان ال دف من الت ـو ن  ـو تزو ـد املت ـون ن باملعلومـات 

عــــــن طبيعــــــة  عمــــــال املو لــــــة ل ــــــم، وتحســــــ ن وتطــــــو ر م ــــــارا  م، ومحاولــــــة  غي ــــــ  ســــــلوك م 

  .واتجا  م  ش ل إيجا ي

 

 )ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5

 )(efficienceمؤشر فاعلية : طبیعة المؤشر .6

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
  عدد األعوان المنتفعین بالتكوین                
                 ----------------------------------   X  100  

 العدد الجملي لألعوان                        

  %ال سبة املئو ة : وحدة المؤشر .2

 : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

  بالت و نعدد  عوان املنتفع ن -
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 العدد ا  م   لألعوان-

 ...) إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4

  طر قة تجميعھ  املعطى

  عدد  عوان املنتفع ن بالت و ن-

  مخطط الت و ن  -

  التقر ر السنوي إلدارة الشؤون  دار ة

  بالت و ن حصائيات ال   تقوم   ا املصا   امل لفة 

 
 : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 إدارة الشؤون  دار ة واملالية

 افر ل من  ل سنة:المؤشرتاریخ توفّر  .6

 ):Valeur cible de l’indicateur( 1القیمة المستھدفة للمؤشر .7
 

  دارة العامة للمصا   املش  كة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

  

III-  المؤشرقراءة في نتائج 

  
 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  مؤّشر ق س  داء
   نجازات

2018  
  التقديرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

  عدد  عوان املنتفع ن بالتكو ن

% 

118  200 -  210  215  220  230  

  235  235  230  220  258  253  252  العدد ا  م   لألعوان

  /عدد  عوان املنتفع ن بالتكو ن

  العدد ا  م   لألعوان
47%  80%    95%  93%  93%  98%  

  



 

  

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر

  :المتعلقة بالمؤشر

    عدم توفر الوسائل اللوجستیة الالزمة إلنجاح الدورات التكوینیة

2015

118

2016

200

20172018201920202021

مؤّشر قیس األداء عدد األعوان المنتفعین بالتكوین

Titre du graphique

Série 1 Série 2

160 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر .2
 

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر.3

   عز ز تر صات الت و ن با  ارج -

المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أھم النقائص . 4

عدم توفر الوسائل اللوجستیة الالزمة إلنجاح الدورات التكوینیة*

252 47%253 80%258210 220 95%215 230220 235230 235

عدد األعوان المنتفعین بالتكوین العدد الجملي لألعوان /عدد األعوان المنتفعین بالتكوین

Titre du graphique

2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7

2

3

4

*

%93%93%98%

عدد األعوان المنتفعین بالتكوین
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   معدل  لفة صيانة السيارة  دار ة: املـؤشــــر
  

 
  1.2.1.9:   المؤشر رمز

    معدل كلفة صیانة السیارة االداریة: تسمیة المؤشر
 دیسمبر :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
  المساندة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 إحكام التصرف في المعدات والبناءات:الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3
یتمثل المؤشر في تحدید قیمة تكالیف الصیانة لكل سیارة إداریة وذلك : تعریف المؤشر .4

 .وترشیدھابھدف التحكم فیھا 
 )Ind d’activité(مؤشر نشاط : نوع المؤشر .5
 )( efficienceمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر .6

 ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

عدد /كلفة صیانة وإصالح السیارات اإلداریة): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

 السیارات اإلداریة
  .الدینار:المؤشروحدة  .2
العدد الجملي للسیارات اإلداریة، الكلفة الجملیة : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .لصیانة وإصالح السیارات اإلداریة
 .ستمارةا:رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4
 مصلحة الصیانة ووسائل النقل بإدارة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .التجھیز والوسائل
 .دیسمبر من نفس السنة:   تاریخ توفّر المؤشر .6
 ).2021(دینار 700:القیمة المستھدفة للمؤشر .7
 .السید مدیر التجھیز والوسائل: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 
  



 
 

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

2018  
  التقدیرات

2019  2020  2021  

1000.000 900.000 800.000  700.000  

  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

اإلجراءات الت ي س یتم اتخاذھ ا إلحك ام التص رف ف ي 

أس  طول الس  یارات اإلداری  ة و عل  ى أس  اس أن تعزی  ز األس  طول باقتن  اءات جدی  دة م  ن ش  أنھ 

  .المساھمة بصفة مباشرة في ترشید نفقات الصیانة واإلصالح

  

20172018201920202021

معدل كلفة صیانة السیارة االداریة
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 قراءة في نتائج المؤشر 

  
والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة
  اإلنجازات

2018
2015  2016  2017  

  الدینار
  

  1051,453 1000.000

  

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2

اإلجراءات الت ي س یتم اتخاذھ ا إلحك ام التص رف ف ي تم اعتماد تقدیرات المؤشر على أساس 

أس  طول الس  یارات اإلداری  ة و عل  ى أس  اس أن تعزی  ز األس  طول باقتن  اءات جدی  دة م  ن ش  أنھ 

المساھمة بصفة مباشرة في ترشید نفقات الصیانة واإلصالح

  :رسم بیاني لتطور المؤشر. 3

0
200
400
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800

1000

1200

2017

معدل كلفة صیانة السیارة االداریة: 1.2.1.9المؤشر 

:  1.2.1.9المؤشر 
معدل كلفة صیانة 

السیارة االداریة

III- 

1

  مؤشر قیس األداء

: 12.1..9المؤشر 
معدل كلفة صیانة 

  السیارة االداریة

  

2

تم اعتماد تقدیرات المؤشر على أساس 

أس  طول الس  یارات اإلداری  ة و عل  ى أس  اس أن تعزی  ز األس  طول باقتن  اءات جدی  دة م  ن ش  أنھ 

المساھمة بصفة مباشرة في ترشید نفقات الصیانة واإلصالح

3



163 
 

  

  :شرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤ.4

  المؤشر
القیمة 

المستھدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أھم النشطة والتدخالت
تقدیرات 

االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

المؤشر 
معدل : 12.1..9

كلفة صیانة 
  السیارة االداریة

اب   رام اتفاقی   ة اطاری   ة جدی   دة م   ع ش   ركة خ   دمات  -  د 900  د 700
لصیانة السیارات اإلداریة القریبة من مق ري مختصة 

تغیی         ر الزی         وت (والمتعلق         ة ب         ـال         وزارة 
 )الغسیل الشامل+والمصفاة

متابع  ة تنفی  ذ االتفاقی  ات المبرم  ة ف  ي إط  ار ص  یانة  -
 السیارات اإلداریة واصالح

متابعة عملیات الصیانة والتصلیح المنجزة على كل  -
 .سیارة

دوری    ة لعملی    ات مس    ك دف    اتر وج    ذاذات متابع    ة  -
 .الصیانة المنجزة

جدی دة  اقتناءاتتجدید أسطول السیارات عبر انجاز  -
 .السیاراتمن 

إحال    ة القس    ط الث    اني م    ن  ب    اجراءاتاالس    راع  -
وإحالتھ  ا  بھ  االس  یارات اإلداری  ة الت  ي زال االنتف  اع 

 .فیھاعلى عدم االستعمال للتفویت 
بوضعیة إعداد ومسك قاعدة بیانات مركزیة تتعلق  -

األسطول العتمادھا في تحدید برنامج تجدید 
  االسطول

  د.أ 300

  

  :المتعلقة بالمؤشر)  limites(تحدید أھم النقائص . 5

الحالة العامة ألسطول السیارات اإلداریة تعتبر دون المتوسط نظرا لتھالك عدد ھام من  -

  .السیارات
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  والبناءات  سبة تقدم انجاز ال  يئات: بطـاقة املـؤشــــر
  

 
  2.2.1.9:   المؤشر رمز

  نسبة تقدم انجاز التھیئات والبناءات: تسمیة المؤشر
 مارس من نفس السنة:تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
  المساندة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 إحكام التصرف في المعدات والبناءات:إلیھ المؤشرالھدف الذي یرجع  .3
بالمشاریع التي تنجزھا  معدل نسب اإلنجاز المتعلقة یتمثل المؤشر في: تعریف المؤشر .4

 .الوزارة في مقراتھا أو في األقطاب التكنولوجیة سواء كانت تھیئة أو بناء
 )Ind d’activité(مؤشر نشاط : نوع المؤشر .5
 )( efficienceمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر .6
 ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

/ مجموع نسب تقدم كل مشروع تھیئة أو بناء مبرمج): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

 عدد المشاریع

  نسبة:وحدة المؤشر .2
مشروع من مشاریع التھیئات نسبة تقدم أشغال كل : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .والبناءات المبرمجة في السنة المعنیة

 .تقریر:المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب  .4
مصلحة البناءات واألقطاب التكنولوجیة بإدارة : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .التجھیز والوسائل

 مارسشھر :   تاریخ توفّر المؤشر .6
 %100:المستھدفة للمؤشرالقیمة  .7
 .السید مدیر التجھیز والوسائل: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 
 
 



 
 

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

2018  
  التقدیرات

  2019  2020  2021  

20%  70%  100%  
  

  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

تم اعتماد التقدیرات بناء على نسق اإلنجاز المسّجل بالنسبة للمشروع المتواصل وعلى كون التھیئات 

  

2018201920202021

نسبة تقدم انجاز التھیئات والبناءات
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 قراءة في نتائج المؤشر 

  
والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  اإلنجازات  الوحدة  

  2015  2016  2017  

نسبة 
تقدم إنجاز التھیئات 

      نسبة
 

  

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2

تم اعتماد التقدیرات بناء على نسق اإلنجاز المسّجل بالنسبة للمشروع المتواصل وعلى كون التھیئات 

  . المبرمجة ال یتطلب إنجازھا فترة زمنیة طویلة

  :بیاني لتطور المؤشررسم . 3
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20172018

نسبة تقدم انجاز التھیئات والبناءات:     2.2.1.9المؤشر 

:      2.2.1.9المؤشر 
نسبة تقدم انجاز التھیئات 

والبناءات

III- 

1

  مؤشر قیس االداء

  

نسبة :12.2..9المؤشر 
تقدم إنجاز التھیئات 

  والبناءات

  

2

تم اعتماد التقدیرات بناء على نسق اإلنجاز المسّجل بالنسبة للمشروع المتواصل وعلى كون التھیئات 

المبرمجة ال یتطلب إنجازھا فترة زمنیة طویلة

3

  

المؤشر 
نسبة تقدم انجاز التھیئات 

والبناءات
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  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر.4

  المؤشر
القیمة 

المستھدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أھم األنشطة والتدخالت

المؤشر 
نسبة :12.1..9

تقدم إنجاز 
التھیئات 
  والبناءات

100%  70% مواصلة إنجاز سور القطب التكنولوجي - 
 ،بمنوبة

 ،تھیئة مبنى االرشیف برواد - 
 .قاعة االجتماعات الكبرى بالوزارة تھیئة - 
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 .1ا  مولة ع   موارد الصندوق   عتمادات سبة انجاز :  1.3.1.9بطاقة املؤشر 

  

   1.3.1.9:رمز املؤّشر
  .ا  مولة ع   موارد الصندوق   عتمادات سبة انجاز  : سمية املؤّشر

  .2018ماي  30 :املؤشرتار خ تحي ن 
  

I- ا  صائص العامة للمؤشر  
 
 .برنامج القيادة واملساندة:ال  نامج الذي يرجع إليھ املؤّشر .1
 .املساندة: الذي يرجع إليھ املؤّشرالفر   ال  نامج  .2
لة ع   مو تحس ن  سبة إنجاز  عتمادات ا  : 3.1.9ال دف : الذي يرجع إليھ املؤّشر ال دف .3

 .تنمية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات و تصالموارد صندوق 
 : عر ف املؤّشر .4

 ســــا م صـــــندوق تنميـــــة املواصـــــالت وتكنولوجيـــــات املعلومـــــات و تصـــــال  ـــــ  تمو ـــــل   ـــــز م  انّي ـــــ  
الّتصـــّرف والتنميـــة للم شـــآت واملؤسســـات العموميـــة تحـــت  شـــراف كمـــا يمـــّول مشـــار ع تنميـــة القطـــاع 

حيث يتم سنو ا برمجة جملة مـن النفقـات ع ـ  . وط    س  اتي   للوزارةال   تندرج ضمن ا  طط ال
 .1.3.1.9باالعتماد ع   املؤشر عدد ) ال سبة املئوّ ة(موارد الصندوق يتم ق س مدى إنجاز ا 

 .مؤّشر  شاط :نوع املؤّشر .5
 .مؤّشر نجاعة: طبيعة املؤّشر .6
 :التفر عات .7

  
II- الّتفاصيل الفّنية للمؤّشر  

  
 :اح ساب املؤّشرطر قة  .1

  

 
 

 .%ال سبة املئو ة : املؤّشر وحدة .2
 : املؤّشراملعطيات  ساسية الح ساب  .3

                                                           
1 المعلومات واالتصال وتكنولوجیاصندوق تنمیة المواصالت   
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. 

 
 : املؤّشرطر قة تجميع املعطيات  ساسية الح ساب  .4

  طر قة تجميعھ  املعطى
مجموع  عتمادات املفتوحة 
ع   موارد الصندوق واملتعّلقة 

  بالسنة املالية،

متا عة لصناديق ا  ز نة ضمن منظومة املتا عة اليومية   دول  -
 أدب،

قرارات توز ع مقابيض ومصار ف صندوق تنمية املواصالت  -
 وتكنولوجيا املعلومات و تصال الواردة من وزارة املالية،

املفتوحة ع   موارد املطلو ة و  عتمادات جداول متا عة  -
لفائدة املؤسسات وامل شآت  الصندوق املتعّلقة بالسنة املالية

  .العمومية ومشار ع تنمية القطاع
مقابيض الصندوق املرّسمة 

  .بقانون املالية
  .قانون املالية

 
 : عر ف املؤّشر .5

  مصدره  املعطى
  ،منظومة أدب  مجموع  عتمادات املفتوحة ع   موارد الصندوق واملتعّلقة بالسنة املالية،

إجابات وزارة املالية 
طلبات فتح ع   

  . عتمادات
  .قانون املالية  .مقابيض الصندوق املرّسمة بقانون املالية

 
 .حي  ّ :تار خ توّفر املؤّشر .6
 .% 100:القيمة املس  دفة للمؤّشر .7
  . دارة العامة للم شآت واملؤسسات العمومية: سؤول عن املؤّشر بال  نامجامل .8

 

III- قراءة    نتائج املؤّشر  
  
  
  



 
 :والتقديرات ا  اصة باملؤشر

2018  
  التقديرات

2017  2019  2020  2021  

60  65  70  75  80  

 

 

 :أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة املس  دفة للمؤّشر

  أ م   شطة والّتدخالت

تقديرات 
 عتمادات 

لأل شطة 
  2019لسنة 

دراسة ومناقشة مشار ع امل  انيات التقدير ة للم شآت 
  واملؤسسات العمومية تحت  شراف واملصادقة عل  ا،

  بصفة دور ة،املصادق عل  ا متا عة تنفيذ امل  انيات التقدير ة 
وعرض ا ع   املصا     عتمادات

  ا  تّصة بوزارة املالية وفقا للصيغ وال  ات ب ا  اري   ا العمل،
  .   أفضل  جال  عتماداتاستكمال  جراءات املالية لصرف 

-  

 

 

48%

99%

60%

2015 2016 2017

تطّور  سب انجاز   عتمادات ا  مولة ع   موارد الصندوق ب ن سن   
وتقديرات السنوات الالحقة
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والتقديرات ا  اصة باملؤشر)  نجازات(النتائج سلسلة 

  الوحدة  مؤّشر ق س  داء
   نجازات

2015  2016  2017
 سبة انجاز  عتمادات ا  مولة ع   

  .موارد الصندوق 
% 48  99 

 :ملؤّشرتحليل النتائج وتقديرات  نجازات ا  اصة با
 :رسم بيا ي لتطّور املؤّشر

أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة املس  دفة للمؤّشر

القيمة 
املس  دفة 
  للمؤّشر

تقديرات 
املؤّشر 
لسنة 
2019  

أ م   شطة والّتدخالت

100 % 70% 

دراسة ومناقشة مشار ع امل  انيات التقدير ة للم شآت -
واملؤسسات العمومية تحت  شراف واملصادقة عل  ا،

متا عة تنفيذ امل  انيات التقدير ة -
 عتماداتدراسة ملفات طلبات فتح - 

ا  تّصة بوزارة املالية وفقا للصيغ وال  ات ب ا  اري   ا العمل،
استكمال  جراءات املالية لصرف -

%
67% 70%

75%
80

2017 2018 2019 2020 2021

تطّور  سب انجاز   عتمادات ا  مولة ع   موارد الصندوق ب ن سن   
وتقديرات السنوات الالحقة 2017و 2015

سلسلة  .1

مؤّشر ق س  داء

 سبة انجاز  عتمادات ا  مولة ع   
موارد الصندوق 

تحليل النتائج وتقديرات  نجازات ا  اصة با .2
رسم بيا ي لتطّور املؤّشر .3

 
أ م   شطة امل  مجة لتحقيق القيمة املس  دفة للمؤّشر .4

  

: 1.3.1.9املؤّشر
 سبة انجاز 

 عتمادات 
ا  مولة ع   

  .الصندوق موارد 

80%

2021
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  تركیز منظومة متابعة قرارات مختلف اللجان: المـؤشــــر
  

 

  1.1.2.9:   المؤشر رمز

  متابعة قرارات مختلف اللجانتركیز منظومة : :تسمیة المؤشر

 :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
  القیادة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب:الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

من تحدید نسبة تنفیذ قرارات مختلف إلى وضع أرضیة تمكن ذه المنظومة ھتركیز یھدف: تعریف المؤشر
اللجان المنعقدة من خالل تحدید وصف دقیق لمختلف األھداف المرسومة إضافة إلى إضفاء الطابع 

 .الرسمي على القرارات
 )Ind d’activité(مؤشر نشاط : نوع المؤشر .1

 )( efficienceمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر .2

 ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .3
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
  0/  1 .:وحدة المؤشر .2
 : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 :رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4
 شھر دیسمبر:   مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر تاریخ توفّر المؤشر .5
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  
 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

: 1.1.2.9المؤشر 
تركیز منظومة 
متابعة قرارات 
  مختلف اللجان

  

  

    1     

  

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر.4

  

  

  

  

  

  

  

  تقدیرات  المؤشرات  األھداف
  اإلعتمادات األنشطة  2019

 التقدیریة
  

 .:1.2.9 الھدف 
  

بطریقة تخاذ القرارات ا
  كفاءةوبكل  فعالة

: 1.1.2.9المؤشر 
متابعة تركیز منظومة 

 قرارات مختلف اللجان

 
1  

تركیز منظومة متابعة 
  اعمال اللجان
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  عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات: بطـاقة المـؤشــــر
  

 

  2.1.2.9:   المؤشر رمز

  عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات: :تسمیة المؤشر

 :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

  القیادة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب:الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

أي  2020یتم االنطالق في احتساب ھذا المؤشر والعمل بھ بدایة من سنة : تعریف المؤشر

معدل  سمح بتقییمالمنظومة الخاصة بمتابعة قرارات مختلف اللجان والتي تإثر تركیز 

 .تنفیذ القرارات

 )Ind de résultat( نتائجمؤشر : نوع المؤشر
 ) ( efficienceمؤشر فاعلیة: طبیعة المؤشر .4

 ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .5

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

  عدد.:وحدة المؤشر .2

 ........: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 ....:رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4
 الوزارة:  تاریخ توفّر المؤشر: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
 1 :القیمة المستھدفة للمؤشر .6
 البرنامج الفرعي القیادةرئیس : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  
 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

: 1.1.2.9المؤشر 
تركیز منظومة 
متابعة قرارات 
  مختلف اللجان

  

  

     85% 90% 

  

  :للمؤشر المستھدفةأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة .4

  

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

2020 2021

عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات

عدد القرارات المنفذة من جملة القرارات

  تقدیرات  المؤشرات  األھداف
  اإلعتمادات األنشطة  2019

 التقدیریة
 .:1.2.9 الھدف 

  
تخاذ القرارات ا

وبكل  بطریقة فعالة
  كفاءة

 :2.1.2.9المؤشر 
عدد القرارات المنفذة 

  من جملة القرارات
 ---  

  
األسبوعیة اإلجتماعات -

والدوریة بالدیوان وبكافة 
اإلدارات العامة والھیاكل 

إجتماعات ندوة ... المركزیة
  ...المدیرین العامین
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  الحوكمة مدى توفر منظومة: بطـاقة المـؤشــــر
  

 

  3.1.2.9:   المؤشر رمز

  الحوكمةمدى توفر منظومة: :تسمیة المؤشر

 :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
  القیادة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب:الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

تقییم تطبیق القراراتمن خالل اعداد  من الضروري البدء بتحدید آلیات: تعریف المؤشر-4
التي یمكن التدقیق فیھا خلیة دالاراءاتإلجاتحلیل ة طسواب وزارةلأداء ا میحک إجراءاتدلیل 

الموجودة مثل التصرف  تماولمعلاظمفي نإلى إعداد استمارات  ،للتسجیالی إوالتي تؤدي 
  .المراسالتفي 

 )Ind de résultat(مؤشرنتائج :نوع المؤشر-5
 )( efficienceمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر .6

 ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 ): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
  0/  1.:وحدة المؤشر .2
 .......: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 :........مؤشرالمعطیات األساسیة الحتساب ال طریقة تجمیع .4
 شھر دیسمبر:  تاریخ توفّر المؤشر: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 1:القیمة المستھدفة للمؤشر .6
 رئیس البرنامج الفرعي القیادة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  
 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

: 1.1.2.9المؤشر 
تركیز منظومة 
متابعة قرارات 
  مختلف اللجان

  

  

    1     

  

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر.4

  

  

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  تقدیرات  المؤشرات  األھداف
 األنشطة  2019

 .:1.2.9 الھدف 
  

تخاذ القرارات ا
وبكل   بطریقة فعالة

  كفاءة

:   3.1.2.9المؤشر 
 مدى توفر منظومة

  الحوكمة

1  

  إعداد دلیل إجراءات -
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