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  ::تقديم الوزارة والسياسات القطاعيةتقديم الوزارة والسياسات القطاعية  --  11

 
 تكنولوجيا مجال في العامة السياسة اقتراح وزارة تكنولوجيات االتصال و االقتصاد الرقمي فيتتمثل مهام 
 التنمياة فاي القطااع دور دعام مزياد بهادف تنفياهها علا  روالساهواالقتصااد الرقماي  واالتصاال المعلوماات
تاام و اات اسااتراتيجية نظاارا ألهميااة دور القطاااع فااي تطااوير شاات  المجاااالت و  .ةواالجتماعياا االقتصااادية

 .لتحديد األهداف الكمية والنوعية وسبل تحقيقها "1111تونس الرقمية "وطنية 
  

  ::استراتيجية  القطاعاستراتيجية  القطاع  --  11

كقاطرة  ركيزة أساسية من ركائز منوال التنمية الجديد، من منطلق دوره االقتصاد الرقمييعتبر 
منظومة اإلنتاج والخدمات في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية من خالل إرساء لتطّور 

تم  بط وعل  هها األساس، . نمط جديد للمعامالت وتقريب الخدمات اإلدارية للمواطن والمؤسسة
 و. تشاركية بين مختلف الفاعلين بصفة (*PNS) "1111تونس الرقمية "وطنية  إستراتيجية

 يأخه والمعرفة لمعلوماتل النفاه قوامه جديد مجتمت إرساءإل   تراتجية باألساسههه االس تهدف
 شبكات عبر التواصل في المواطن حق  مان وهلك عبر. والفئات الجهات كل االعتبار في

 في المرتفت المعرفي المحتوى هات األنشطة نحو وحثه واإلبداع الخلق في وحقه المعلومات
 . المجاالت مختلف

 .قليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول المنطقةإتونس وجهة تكنولوجية  جعلتهدف لكما  
  

-1112خالل الفترة  واالقتصاد الرقمي االتصال تتكنولوجياهها ويحتوي منوال التنمية لقطاع 
 :في أساسا تتمثلعل  جملة من األهداف النوعية  1111

  عبر نفاه أف ل للمعلومة والمعرفة وتعميم  مان االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة الرقمية
  .االستفادة من السعة العالية جّدا

  و المؤسسةفي خدمة المواطن  ناجعة كترونيةإدارة اإلالتوجه نحو.  
 

 )*(  Plan National Stratégique « Tunisie Digitale2020 » 
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 توفير البيئة القانونية المالئمة عبر تشجيت بعث المشاريت ودفت التجديد . 
  ز االستثمار في تكنولوجيا المعلومات تحفيتطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجاالت عبر

  .واالتصال
  تأمين مرور تونس إل  الكل الرقمي(Le tout numérique )مالئم عبر و ت إطار ترتيبي 

رساء مناخ    .المطلوبةرقمية الثقة الوحوكمة رشيدة وا 
  ،تقليص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ

و هلك  .ومساندتها( Champions nationaux)والمساعدة عل  بعث مؤسسات وطنية متمّيزة 
 .عبر تحفيز االستثمار في المجال و التسويق للوجهة التونسية كقطب متميز في اإلقليم

 :، فإن الرؤية االستراتيجية ترتكز عل  ثالث محاور1112 وبالنسبة لسنة
 تحرير المباردة الخاصة و تحفيز النمو،: عل  صعيد القطاع 
 جعل تونس وجهة استثمارية متميزة وقطب إقليمي في المجال،: عل  الصعيد الدولي 
 التونسيتعميم النفاه لإلنترنات عل  كامل التراب : عل  صعيد الخدمات الموجهة للمواطن 
 .ورقمنة الخدمات اإلدارية وتحسين الخدمات البريدية 
 

 برامج الوزارة -2

تكنولوجياااات االتصاااال "باالعتمااااد علااا  منهجياااة التصااارف فاااي الميزانياااة حساااب األهاااداف تااام تقسااايم مهماااة 
قيااادة نااامج بر إلاا   إ ااافةباارامج عملياتيااة تمثاال السياسااات القطاعيااة للااوزارة  أربااتإلاا   "واالقتصاااد الرقمااي

 :ومساندة وفقا لما يلي

 الرقميةالبنية التحتية : 1البرنامج عدد  

 والتجديد األعمال اإللكترونية و االستعماالت :2البرنامج عدد  

 الحكومة اإللكترونية :3البرنامج عدد  

 تونس الذكية :4البرنامج عدد  
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 ةالقيادة والمساند :9البرنامج عدد  

 :فرعية مثلما يبنيه الجدول التاليبرامج  1ويتكون كل برنامج من هها 

 البرامج الفرعية  البرامج

 1البرنامج عدد 

 البنية التحتية الرقمية

 السيد كمال السعداوي :رئيس البرنامج 

 المدير العام لتكنولوجيا المعلومات

 البنية التحتية لالتصاالت

 الخدمات البريدية الشاملة

  تأمين حركة االتصاالت

 2 البرنامج عدد
 األعمال اإللكترونية و اإلستعماالت والتجديد

 السيد سامي الغزالي:  رئيس البرنامج

المدير العام لإلقتصاد الرقمي واالستثمار 

 واإلحصاء

 األعمال اإللكترونية

 اإلستعماالت

 التجديد

 3البرنامج عدد 
 الحكومة اإللكترونية

 السيدة ثريا الزين: رئيسة البرنامج

 العامة لتكنولوجيا المعلوماتالمديرة 

 الحكومة المندمجة

 الخدمات االلكترونية

 السالمة المعلوماتيةالثقة و

 4البرنامج عدد 
 تونس الذكية

  ة سكينة رحمانيالسيد: رئيس البرنامج

رئيسة وحدة التصرف حسب األهداف لمشروع 

 تونس الذكية

   والتسررروي  االسرررتثمارإدارة فرررر  

 الترويجو

 تأهيل الموارد البشريةالتكوين و

 تهيئة المناط  الذكية

 9البرنامج عدد 
 القيادة والمساندة

 السيد حافظ القربي:  رئيس البرنامج

 المدير العام للمصالح المشتركة

 القيادة

 المساندة



 

 

  ز    تك    جيات  التصال 

    القتصا     ق ي

القيادة  :  9 ب
 والمساندة

المؤسسات 
 :  العمومية

المركز الطبي -
 واالجتماعي

تعاونية البريد -
 واالتصاالت

 :اإلدارات المركزية

اإلدارة العامة للمصالح -
 المشتركة

التفقدية العامة لتكنولوجيا -
 المعلومات واالتصال

 الديوان-

 ادارة المؤشرات واالحصاء-
الكتابة القارة لّلجنة الوزارية -

 للصفقات
االدارة العامة للمنشآت -

 والمؤّسسات العمومية

وحدة التصرف حسب األهداف -
إلنجاز مشروع تطوير التصرف 

 في ميزانية الّدولة

وحدة التصرف حسب األهداف -
لمتابعة نتائج القمة العالمية 
 حول مجتمت المعلومات

تونس :  4ب 
 الذكية

المؤسسات 
 :العمومية 

قطب الغزالة -
لتكنولوجيا 
 االتصال

اإلدارات 
 :المركزية

وحدة -
التصرف 
حسب 
األهداف 
إلنجاز 
مشروع 

 تونس الّهكية

الحكومة : 3ب
 االلكترونية

المؤسسات 
 :العمومية 

المركز -
الوطني 
 لإلعالمية 

الوكالة -
الوطنية 
للسالمة 
 المعلوماتية

الوكالة -
الوطنية 
للمصادقة 
 االلكترونية 

اإلدارات 
 :المركزية

االدارة -
العامة 

لتكنولوجيا 
 المعلومات 

األعمال االلكترونية : 2ب 
 واالستعماالت والتجديد

المؤسسات 
 :العمومية 

المدرسة العليا -
 للمواصالت 

المعهد األعلى -
للدراسات 

التكنولوجية في 
 المواصالت

مركز اإلعالم -
والتكوين 
والتوثيق 

والدراسات في 
تكنولوجيا 
 المواصالت

اإلدارات 
:المركزية   

ادارة -
االقتصاد 
 الرقمي

ادارة -
 االستثمار 

  ب ية   تحتية : 1ب 

    ق ية 

إلدارات ا
:المركزية   

االدارة -
العامة 

لتكنولوجيا 
 االتصال

المؤسسات 
والمنشآت 

 :العمومية

الوكالة الفنية -
 لالتصاالت

الديوان الوطني -
 للبريد 

الديوان الوطني -
لالرسال االهاعي 

 والتلفزي
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 : 2112تقديم ميزانية الوزارة لسنة   -1

  الرقمي بالنسبة  واالقتصاد االتصالتم إعداد مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات
 12 طبقا للتوجهات الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 1112لسنة 
وقد تم الحرص عل  إعداد الميزانية وفق التوجهات . 1110جوان  10بتاريخ 

 وهلك أولويات المرحلة مت األخه بعين االعتبار المنشور  عليهاالعامة التي نص 
 :من خالل

  1111-1112مخطط التنمية مواصلة تنفيه محاور، 

  إعطاااااء األولويااااة إلاااا  المشاااااريت والباااارامج التااااي ماااان شااااأنها تقلاااايص الفااااوارق بااااين

 الجهات، 

 للمواطنين،بما يمكن من إحداث مواطن الشغل وموارد رزق أكبر  دفت االستثمار 

  تونس الرقمية "اإلستراتيجي المخطط الوطني  إنجازدفت نسق"، 

  مزياااد النهاااوه بمسااااهمة القطااااع الخااااص فاااي إرسااااء مقوماااات اإلقتصااااد الرقماااي

وتطوره من خالل إرساء عالقة جديدة بينه وبين القطاع العمومي بهدف دفت آفااق 

 ستثمار،ستقطاب االاالتشغيل ودعم التصدير و 

  المنظومااااات  الوطنيااااة الكباااارى باااااإلدارة بهاااادف  اااامان مواكبتهااااا للتطااااورات تأهياااال

 ،الوظيفية والتكنولوجية

  ،إرساء شبكة إدارّية حديثة لالتصال بتدفق عالي 

  تسااهيل تعاماال المااواطن ماات مختلااف المصااالح الوطنيااة ماان خااالل اعتماااد الوسااائل

رساء ثقافة تأمين المعلومات اإلدارّية،  اإللكترونية وا 
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 مة الدولة في مشاريت وبرامج القطاع الخاص وفي البرامج العمومية الموجهاة مساه

توجهاااات اإلساااتراتيجية المعلوماااات واإلتصاااال طبقاااا لللفائدتاااه فاااي مجاااال تكنولوجياااا 

 للقطاع،

  االنخراط الكلي في منظومة اإلصالح الجامعي وما يتطلبه من إعادة هيكلة لنظاام

اصالت والمعهد العاالي للدراساات التكنولوجياة التدريس بكل من المدرسة العليا للمو 

 في المواصالت،

  الرفاات ماان نساابة التااأطير علاا  مسااتوى الهياكاال المركزيااة باعتبااار المهااام الموكولااة

للوزارة والمتمثلة خاصاة فاي المراقباة واإلشاراف علا  ساير المؤسساات الناشاطة فاي 

 .القطاع والتنسيق بينها

 1112رة وفق برنامج العمل واألولويات لسنة وقد تم إعداد مشروع ميزانية الوزا

صاااااندوق تنمياااااة المواصاااااالت مسااااااهمة باعتباااااار لااااوزارة ا ميزانياااااة مشاااااروع تااااام  ااااابطوقااااد 

د مقابال .م  111,111فاي حادود  1112وتكنولوجيات المعلومات واالتصال بعنوان سنة 

تعااادل  ساااهمة انخفاااهأي بنساابة  1110د مرساامة بقااانون الماليااة لساانة . م 110,141

5,5 %  . 
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 :2112 وزيع إجمالي للميزانية حسب البرامجت .2
 

  :1جدول عدد
  2112تطور ميزانية الوزارة لسنة  

 ( اعتمادات الدفع)حسب البرامج والبرامج الفرعية 
 .د.أ:  الوحدة           

 
 

 

 

إنجازات

2016

قانون المالية 

2017

النسبة ) )%المبلغاعتمادات الدفع1

2)1( -)2()1( / )1( -)2(

%58   154                       419   265                      337البرنامج الفرعي 1-1:البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 1-2: الخدمات البريدية 

-   187           الشاملة              -        187   -100%

البرنامج الفرعي 1-3: تأمين حركة االتصاالت
9 240              12 284   8 481          -     3 803   -31%

%30-   836 3     -         900 8   736 12              577 9مجموع البرنامج 1: البنية التحتية الرقمية

%78   158                       360   202                      359البرنامج الفرعي 2-1: األعمال اإللكترونية

-   150           البرنامج الفرعي 2-2: االستعماالت              -        150   -100%

%7   751                  621 11   870 10            426 10البرنامج الفرعي 2-3: التجديد

مجموع البرنامج 2: األعمال اإللكترونية 

%7   760                 982 11   222 11            785 10واالستعماالت والتجديد

%61-   789        -             509   298 1        البرنامج الفرعي 3-1: الحكومة المندمجة

-   150                      455البرنامج الفرعي 3-2: الخدمات اإللكترونية              -        150   -100%

البرنامج الفرعي 3-3: الثقة والسالمة 

-   167           المعلوماتية              -        167   -100%

%69-   112 1     -            509   621 1                   455مجموع البرنامج 3: الحكومة اإللكترونية

البرنامج الفرعي 4-1: إدارة فرص االستثمار 

%5-   13          -             260   273                      135والتسويق والترويج

البرنامج الفرعي 4-2: التكوين وتأهيل الموارد 

     -            البشرية

     -            البرنامج الفرعي 4-3: تهيئة المناطق الذكية

%5-   13          -            260   273                      135مجموع البرنامج 4: تونس الذكية

%39-   164 3     -          045 5   209 8                641 4البرنامج الفرعي 9-1: القيادة

%12   356                    436 3   080 3                864 2البرنامج الفرعي 9-2: المساندة

%25-   808 2     -         481 8   289 11              505 7مجموع البرنامج 9:

%19-   009 7     -       133 30   142 37            457 28المجموع على الموارد العامة للميزانية

%0     -                   000 90   000 90            924 73صندوق تنمية قطاع المواصالت  

%5,5-   009 7     -     133 120   142 127        381 102المجموع

البرامج والبرامج الفرعية

مقترحات

2018

نسبةالتطّور

)2016-2017(

اعتمادات 

التعهد
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 : 2جدول عدد
  2112تطور ميزانية الوزارة لسنة  

 (اعتمادات الدفع)الفرعية حسب البرامج والبرامج 

     د أ 61 8398المواصالتتنمية  صندوقحاجيات القطاع من  اعتبارب
 (د مرسمة  من ميزانية الدولة باعتبار الصبغة التقديرية لتدخالت الصندوق أ 01 000مقابل)

 .د.أ:  الوحدة

 
 

مقترحات 2017إنجازات

20161-

النسبة ) )%المبلغاعنمادات الدفع

2-)1( -)2()1( / )1( -)2(

البرنامج الفرعي 1-1:البنية التحتية الرقمية
60 53793 36932 83254

البرنامج الفرعي 1-2: الخدمات البريدية 

الشاملة
64 02742 000-25 027-39

البرنامج الفرعي 1-3: تأمين حركة االتصاالت
11 4448 481-3 803-31

8425,7 8507 008143 136مجموع البرنامج 1: البنية التحتية الرقمية

البرنامج الفرعي 2-1: األعمال اإللكترونية
7623 7522 990392

33-330-000670 1البرنامج الفرعي 2-2: االستعماالت

32-316 6-322 63813 19البرنامج الفرعي 2-3: التجديد

مجموع البرنامج 2: األعمال اإللكترونية 

16-455 3-745 20017 21واالستعماالت والتجديد

17-329 1-510 71911 7البرنامج الفرعي 3-1: الحكومة المندمجة

البرنامج الفرعي 3-2: الخدمات اإللكترونية
1 9061 161-806-42

البرنامج الفرعي 3-3: الثقة والسالمة 

المعلوماتية
9 0865 366-3 660-40

31-795 5-037 71118 18مجموع البرنامج 3: الحكومة اإللكترونية

البرنامج الفرعي 4-1: إدارة فرص االستثمار 

والتسويق والترويج
7 2722 960-4 312-59

البرنامج الفرعي 4-2: التكوين وتأهيل 

الموارد البشرية
11 500300-11 200-97

البرنامج الفرعي 4-3: تهيئة المناطق الذكية
15 4907 599-7 891-51

68-403 23-859 26210 34مجموع البرنامج 4: تونس الذكية

36-778 2-045 8235 7البرنامج الفرعي 9-1: القيادة

1-30-4663436 3البرنامج الفرعي 9-2: المساندة

15-736 1-2898481 11مجموع البرنامج 9:

10-779 22-221 470198 691المجموع

البرامج والبرامج الفرعية

مقترحات

2018

نسبةالتطّور

)2016-2017(

اعنمادات التعهد



    8102المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 13 

 
 :1عدد رسم بياني

 حسب البرامج 2112و  2112تطور ميزانية الوزارة لسنتي  

 (اعتمادات الدفع)
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 

50000 

100000 

150000 

برنامج البنية التحتية 
برنامج األعمال  الرقمية

اإللكترونية 
 واالستعماالت والتجديد

برنامج الحكومة 
 برنامج تونس الذكية اإللكترونية

 برنامج القيادة والمساندة

146565 

21200 
18711 34262 

11289 

143850 

17745 
18037 

10859 
8481 

 2018ميزانية سنة  2017ميزانية سنة 



    8102المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 14 

 
 
 
 
 

الوحدة : أ.د.

البرنامج  9 البرنامج  4 البرنامج  3 البرنامج  2 البرنامج  1

1.1- 19603 7971 260 510 9522 1340 19817 نفقات التصرف 

0.2- التأجير العمومي         963 14            950     994 7        510          260    209 5      923 14

4-
2 712        1 572    -           -          760        380            2 825         

 وسائل المصالح

3-
1 968        1 190    -           -          768        1                2 029         

التدخل العمومي

64- 10 530      510       -           - نفقات التنمية       325 17         560 7     460 2         

83-
2 970        510       -           -          2 460     -              17 325       

االستثمارات المباشرة

83-

2 970        510       -           -          2 460     - على الموارد العامة        325 17             

للميزانية

- 7 560        -         -           -          -          7 560         - التمويل العمومي

-
7 560        -         -           -          -          7 560         -

على الموارد العامة 

للميزانية

168 839    - صناديق الخزينة       000 90     950 134     763 5   527 17     599 10        

168 839    -         10 599     17 527   5 763     134 950     90 000       

صندوق تنمية 

المواصالت 

وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصال

المجموع      142 127     850 143   745 17   037 18     859 10    481 8    972 198

نسبة النمو 

المجموع العام 

للبرامج

البرامج قانون المالية 

2017 بيان النفقات 

جدول عدد 3:

توزيع ميزانية وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي  المرسمة لسنة 2018 حسب البرامج وطبيعة النفقة 

وفق منهجية التصرف حسب األهداف 

جدول إجمالي 
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 :2عدد رسم بياني

 *حسب البرامج وطبيعة النفقة 2112توزيع ميزانية الوزارة لسنة 
 (اعتمادات الدفع)

 

 
 عل  الموارد العامة للميزانية*
 

حسب  2112توزيع تدخالت الصندوق المتوقعة سنة  

 :الحاجيات المتأكدة للقطاع

 
ماؤرخ فاي ال 1111لسانة  5100مر عدد الصندوق طبقا لمقت يات األ تدخالت تم  بط

. صااندوقالب اابط التاادخالت واألنشااطة المعنيااة بمساااهمات  المتعلااق 1111ديساامبر  11
وأخها  بعين االعتبار للحاجيات ال رورية المتأكدة لمؤسسات القطاع المساهمة في تنفياه 

تنميااة القطاااع  التااي شاارعت الااوزارة فااي باارامج الااوزارة  ماان ناحيااة واسااتكمال تنفيااه مشاااريت 
 2018ماان ناحيااة أخاارى، فااإن القيمااة التقديريااة لتاادخالت الصااندوق سااتكون ساانة  هاااانجاز 

من ميزانيااة الدولااة  اامرساامة  .د .أ  000 90مقاباال ) .د .أ  972 198 فااي حاادود
 : موزعة كما يلي (لتدخالت الصندوقبغة التقديرية الصر اباعتب

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

برنامج البنية 
 التحتية الرقمية

برنامج األعمال 
اإللكترونية 
واالستعماالت 

 والتجديد

برنامج الحكومة 
 اإللكترونية

برنامج تونس 
 الذكية

برنامج القيادة 
 والمساندة

1340 

9522 

510 260 

7971 
7560 

2460 

0 0 

510 

 نفقات التنمية نفقات التصرف
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حسب  القطاعمؤسسات لفائدة  "تصرف و تنمية"الصندوق  تدخالت تقديرات – 1
ميزانياتها عل  مستوى الوزارة طبقا مشاريت قبل مناقشة )  مقترحات وحاجيات المؤسسات

  منحة تصرف .د.أ 858 35منها حوالي) د .أ 398 97(: للتراتيب الجاري بها العمل
 :منحة تنمية لفائدة كل من. د.أ540 61 

 
 :4 جدول عدد

 القطاعمؤسسات الصندوق لفائدة  تدخالت تقديرات
 (د.أ: الوحدة )

 

    ج      حة   ت  ية   حة   تص ف    ؤ  ة   ب  ا ج

 :1  ب  ا ج 
 
 

  ب ية   تحتية 
    ق ية

 الديوان الوطني للبريد
ONP 

L'Office National des Postes  

0 
 

42 000 
 

42 000 
 

 التلفزيولديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي ا
ONT 

 L’Office National de 
 la Télédiffusion    

26 728 
 

10 572 
 

37 300 
 

 :2   ب  ا ج
 
 

    ال 
 إل كت   ية 

  ال تع االت 
    تج ي 

الّدراسات كز اإلعالم والتكوين والتوثيق ومر
 المواصالتفي تكنولوجيا 

CIFOEDCOM 
Le Centre d'Information, 

Formation, de Documentation et 
d'Etudes en Technologies des 

communications 

2 173 
 

400 
 

2 573 
 

 :3   ب  ا ج
 
 

  حك  ة 
  إل كت   ية

 ANCE الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية
L’Agence Nationale de 

Certification Electronique 
0 

1 360 
 

1 360 
 

 ANSI المعلوماتّيةالوكالة الوطنّية للسالمة 
L’Agence Nationale de la 

Sécurité Informatique 

3 358 
 

708 
 

4 066 
 

 المركز الوطني لإلعالمية 
CNI 

 Le Centre National de 
l'Informatique 

0 
2 500 

 
2 500 

 

 :4   ب  ا ج
 

 ت  س   ذكية

الغزالة لتكنولوجيات "القطبالتكنولوجي 
 Le Pôle Elgazala"االتصال

desTechnologies de la 
Communication 

3 599 
 

4 000 
 

7 599 
 

 858 35    ج   
 

61 540 
 

97 398 
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تقديرات تدخالت الصندوق لتمويل مشاريع تنمية القطاع منها مشاريع المخطط  -2
 (.د.أ441 71 ( :الوطني االستراتيجي

 :5جدول عدد
  (أ  ) 2112     صالت   ز ة ح ب   ب   ج    ة   ت  ي  ت طب ا  حاجيات    طا   ن ص   ق ت  ية 

 

 

القيمة املاليةالبيانات

أهم املشاريع:

        Zones blanches
        RNIA27 900

        RNIA JUSTICE1200

        RNIA COLLECTIVITES8 000

50 050مجموع مشاريع تنمية القطاع

42 000منحةONPالخدمات البريدية الشاملة

-ATTتأمين حركة الاتصاالت

134 950

820مجموع مشاريع تنمية القطاعألاعمال إلالكترونيةالبرنامج عدد 2

670مجموع مشاريع تنمية القطاعالاستعماالت

1 700مجموع مشاريع تنمية القطاع

CIFODECOM 2 573منحة

5 763

2 500منحة CNIالبرنامج عدد 3

8500

1161مجموع مشاريع تنمية القطاعالخدمات إلالكترونية

366 5منحة ANSI+ANCEالسالمة املعلوماتية

17527

البرنامج عدد 4
إدارة فرص الاستثمار والتسويق 

700 2والترويج

300التكوين وتأهيل املوارد البشريةتونس الذكية

7 599منحة POLEتهيئة املناطق الذكية

10559

0القيادةالبرنامج عدد 9

0املساندةالقيادة واملساندة

0

168 839

SMART TUNISIA

املجموع 4

املجموع 5

املجموع

37 300

املجموع 1

ألاعمال إلالكترونية والاستعماالت 

التجديدوالتجديد

املجموع 2

الحكومة املندمجة
الحكومة اإللكترونية

البرامج الفرعيةالبرامج

2018

البرنامج عدد 1

البنية التحتية لالتصاالت

 ONTمنحة

البنية التحتية الرقمية

14 000

مجموع مشاريع تنمية القطاع

املجموع 3
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 : 3رسم بياني عدد 

               حسب البرامج وطبيعة النفقة 2112توزيع ميزانية الوزارة لسنة 
المواصالت صندوق تنمية من  د أ 839 168+ ميزانية الدولة من د  أ 133 30 ) 

د مرسمة من الصندوق نظرا للصبغة  أ 90000للقطاع مقابل  طبقا للحاجيات المتأكدة

 (ة لتدخالتهيالتقدير

 
  د. م الوحدة   

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

;  البنية التحتية الرقمية  
143 

األعمال اإللكترونية  
واالستعماالت 

18; والتجديد   

;  الحكومة اإللكترونية  
18 

11; تونس الذكية   
9; القيادة والمساندة    
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  :6جدول عدد 
     توزيع الموارد حسب البرامج

 

 المجموع

 9البرنامج  
 القيادة والمساندة

 4البرنامج  
 تونس الذكية

 3البرنامج  
الحكومة 

 اإللكترونية

 2البرنامج  
األعمال 

اإللكترونية 

واالستعماالت 

 والتجديد

 1البرنامج  
البنية التحتية 

 الرقمية

 

 على الميزانية نفقاتال      

 نفقات التصرف  340 1 522 9  510 260 971 7 603 19

 نفقات التنمية  560 7 460 2 0 0 510 530 10

    1المجموع 900 8 982 11 510 260 481 8  133 30

 
موارد  على نفقاتال     

 الصندوق

35 858 
 نفقات التصرف  728 26 173 2 358 3 599 3 0

 نفقات التنمية  222 108 590 3 169 14 000  7 0 981 132

   2 المجموع 950 134 763 5 527 17 599 11 0 839 168

 المجموع   850 143 745 17 037 18 859 10 481 8 972 198

 

 

 

 

 

 

 

البنية التحتية  
 الرقمية

72% 

األعمال اإللكترونية و  
 اإلستعماالت والتجديد

9% 

 الحكومة اإللكترونية 
9% 

 تونس الذكية
6% 

 القيادة والمساندة 
4% 

 ت زيع         ح ب   ب   ج
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 : للوزارة(  2121-2112) تقديم إطار النفقات متوسط المدى .3

 

بيان توزيع اإلعتمادات داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى 

 :المتوسط وعالقته بإستراتيجية القطاع باإلعتماد على الجدولين التاليين

 

 :2جدول عدد
  :للوزارة(  2121-2112)إطار النفقات متوسط المدى 

 (اعتمادات الدفع) التوزيع حسب طبيعة النفقة
 ألف دينار: الوحدة 

قانون  تإنجازا النفقات

المالية 

2112 

 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

 34431 25494 19603 19817 12330   نفقات التصرف

    على موارد الميزانية
    

 26669 19785 14923 14963    التأجير العمومي

 2730 2007 1572 2824 2161   وسائل المصالح

 4821 3544 1958 2029 1854   التدخل العمومي

    صناديق الخزينة على موارد
    

    التأجير العمومي
    

 

 وسائل المصالح
  

 
    

    التدخل العمومي
    

    نفقات التنمية
    

    على موارد الميزانية
    

 2670 2670 10530 16325 14904   االستثمارات المباشرة

    التمويل العمومي
    

    على موارد القروض الخارجية الموظفة
    

    االستثمارات المباشرة
    

    التمويل العمومي
    

    على الموارد الذاتية للمؤسسات
    

 35912 37287 558 168 33596 8560   صناديق الخزينة

        التأجير 

        وسائل المصالح

        التدخل 

        التجهيز

الموارد الذاتية  بدون اعتبارالميزانية 

 للمؤسسات
  79949 212695 198 972 207279 214833 

الموارد الذاتية  باعتبارالميزانية 

 للمؤسسات
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 :2جدول عدد 

 :للوزارة(  2121-2112)طار النفقات متوسط المدى إ

 التوزيع حسب البرامج 

 (اعتمادات الدفع)
 ألف دينار: الوحدة 

 
 

 
 
 

  

 البرامج
قانون  تإنجازا

المالية 

2112 

 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

 :1برنامج 

 البنية التحتية الرقمية 
24 890 32 185 57 548 136 009 143 850 136 752,470 136 752,470 

 :2برنامج 

األعمال اإللكترونية 

 والتجديدواالستعماالت 
  

6184.541 31180 17745 21173 25834 

 :3 برنامج

   الحكومة اإللكترونية
8 512 14 217 14 476 21 630 20 504 

 :4 برنامج

   تونس الذكية
836 

 
10 599 3111 08361 

 :9البرنامج 

   القيادة والمساندة
2782 11762 8 481 11374 15393 

 المجموع
  

79949.541 212695 198 972 207279.470 214833.470 
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 :لثالمحور الثا

 برامج الوزارة
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  وللبرنامج  األا
 "بنية التحتية الرقمية  ال  "

 
  
 

 
 كمال السعداويالسيد  : رئيس البرنامج 

     ي    عام  تك    جيا  التصال
        

       

  
 البرامج الفرعيةرؤساء  البرامج الفرعية رئيس البرنامج البرنامج

  

 البنية التحتية الرقمية

 

 كمال السعداويالسيد 

 السيد بالل شابو البنية التحتية لالتصاالت 

 السيد بشير عمار الخدمات البريدية الشاملة

 السيد عبد الرزاق الزواري تأمين حركة االتصاالت
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   ب ية   تحتية    ق ية 

   ب ية   تحتية  التصاالت

 إ     ت  يات  التصال

 إ        ه ض با خ  ات

   ي  ن    ط ي  ال  ال 
 **** الذ  ي    ت فز 

   خ  ات   ب ي ية    ا  ة

 إ       ت  يات   ب ي ية

   ب ي    ت   ي

تا ين ح كة 
  التصاالت

    كا ة   ف ية  التصاالت

 

 

 و إستراتيجيته البنية التحتية الرقمية تقديم برنامج  .1
 

 

 

 
 

 خارطة البرنامج
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 إستراتيجية برنامج البنية التحتية الرقمية . 

 
 

تندرج إسرتراتيجية البرنرامج نرمن توجهرات المخطرط الروطني االسرتراتيجي ومخطرط التنميرة 

لقطراع تكنولوجيرات االتصرال واالقتصراد الرقمري وتتمثرل أساسرا فري  8181-8102للخماسية 

االجتماعي والحد مرن الفجروة الرقميرة عبرر دمقرطرة تجهيرزات النفرام وتعمري  نمان االندماج 

 .االستفادة من السعة العالية جدا

 :وفي هذا اإلطار يهدف برنامج البنية التحتية الرقمية بشكل عام إلى

 مناخ ومتطلبرات الثقرة الرقميرة بمرا يسراعد علرى  توفير البنى التحتية واللوجستية لتعزيز

 خاطر التي يمكن أن تهّدد أمن االقتصاد الرقمي وكذلك األمن العاّم،   التوقي من الم

  توفير الخدمات الشاملة وتحسين التغطيرة لتعمري  وتقريرب الخردمات مرن المرواطن سرعيا

 لتقليص الفجوة الرقمية، من خالل تحسين نسبة النفام للخدمات االتصالية والبريدية،  

 حتى تكرون فري مسرتوى انتظرارات المرواطن الت تطوير وتعصير البنية التحتية لالتصا

والمؤسسات االقتصادية لتأمين مستوى جيّرد مرن الخردمات بمرا يلؤهّلهرا لتكرون قراطرة دفرع 

 . لالقتصاد الرقمي

 

 :تحديد البرامج الفرعية لبرنامج البنية التحتية الرقمية .7.0
 

 : يشتمل برنامج البنية التحتية الرقمية على ثالث برامج فرعية وهي كاآلتي

 :والذي حددت مشموالته كما يلي البنية التحتية لالتصاالت:  0البرنامج الفرعي  - أ

إرساء البلنى التحتية الضرورية لخدمات االتصاالت والربط باألنترنات لكافة شررائح المجتمرع 

 :األسعار وملك من خالل مع مراعاة الجودة والتحك  في

حسررن التصرررف فرري طيررف الترررددات باعتبارهررا ثررروة طبيعيررة، واسررتعمالها  

  ،بطريقة تلساه  في تطوير شبكات االتصال مات السعة العالية

 تعمي  استعمال التلفزة الرقمية والبّث الرقمي، 

 تدعي  المراقبة الفنية وتطوير الخدمات المتعلقة بها،  

  االتصالية دع  البنية التحتية 
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  تنويع الخدمات وتحسين نسبة النفام لها 

  تنفيذ برنامج الخدمات الشاملة  

 تعمي  النفام للشبكات مات التدف  العالي عبر األلياف البصرية  

تطوير منظومة المراقبة الفنية لألجهزة الطرفية من مراقبة قبلية الرى مراقبرة  

  (.الدوليةتركيز مخابر معتمدة وفقا للمعايير ) بعدية 

 : حددت مشموالته كما يلي الخدمات البريدية الشاملة : 7البرنامج الفرعي   - ب

تطوير أداء الديوان الوطني للبريد في مجاالت نشاطه البريدي مستفيدا في ملك من التغطية 

الكبيرة لمكاتب البريد على المستوى الوطني، مع مراعاة دور البريد كمرف  عمومي 

 .خدماته إلى كافة المدن والقرى بقطع النّظر عن الجدوى االقتصادية لذلكمطالب بإيصال 

 

 :حددت مشموالته كما يلي تأمين حركة االتصاالت: 3البرنامج الفرعي   - ت

قنّنة   .مراقبة حركة األنترنات وجمع األدلة من خالل أمون قضائية مل

دارات المركزية و لتحقي  هذه التوجهات ت  رس  أهداف لكل برنامج فرعي ستساه  اإل

والمؤسسات والمنشآت العمومية في تحقيقها كل في مجاله وحسب طبيعة نشاطه 

 .ومشموالته
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برنامج البنية أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ب .7

 التحتية الرقمية
 

 :تقديم أهداف ومؤشرات البرنامج .0.7

 
 

 

 

 

 

 

 المؤشرات األهداف

تطوير البنية التحتية   :0.0.0الهدف 

 لالتصاالت

 نسبة تغطية المناط  البيضاء  :0.0.0.0المؤشر 

 

نسبة اإلدارات التي لديها نفام الى خدمات الشبكة  :8.0.0.0المؤشر 

 (RNIA 2)الوطنية المندمجة لإلدارة 

الشبكة التي لديها نفام إلى خدمات  نسبة اإلدارات: 0.0.03.المؤشر

 بلديات  الوطنية المندمجة لإلدارة 

الشبكة التي لديها نفام إلى خدمات  نسبة اإلدارات :0.0.04.المؤشر

 عدالةالوطنية المندمجة لإلدارة 

عدد الهواتف الجوالة   :0.0.05.المؤشر  :0.0.05.المؤشر

المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت 

(CERT) 

 عدد الفضاءات التي تتوفّر بها تغطية بخدمة:0.0.02.المؤشر

 (WFI OUTDOOR)الـ 

 نسبة تغطية شبكة البّث الرقمي : 0.0.07.المؤشر 

 الخدددمات تقريددب:  0.7.0الهدددف 

 فدي والمساهمة المواطن من البريدية

 البريد مجال في الترابية التهيئة
 

نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب   : 0.0.8.0المؤشر 

 آالف ساكن أو أقلّ  01بريد لكّل 

لدفع نسبة مكاتب البريد الملجهزة بوسائل ا : 8.0.8.0المؤشر 

 اإللكتروني

عمي  ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة ت:  3.0.8.0المؤشر 

 المعلوماتية  

 

الرقمية في تدعيم الثقة   :0.3.0الهدف 

 مجال االتصاالت

 نسبة إنجاز المشروع :  0.0.3.0المؤشر 
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 تطوير البنية التحتية لالتصاالت  :0.0.0الهدف  

 مناخ ومتطلبات الثقة الرقمية  توفير البنى التحتية واللوجستية لتعزيز: تقديم الهدف

بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهّدد أمن االقتصاد الرقمي 

 .وكذلك األمن العامّ 

 مجلة االتصاالت التي توجب توفير الخدمات الشاملة: مرجع الهدف. 

 مبررات اعتماد المؤشرات : 

  دد من ع% 2نسبة يلتوقع تغطية  :نسبة تغطية المناط  البيضاء :0.0.0.0المؤشر

خالل السنة الثانية % 50 و( 8107)خالل السنة األولى سكان المناط  البيضاء 

 (.2019)خالل السنة الثالثة % 100 و( 8102)

  نسبة اإلدارات التي لديها نفام الى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة  :8.0.0.0المؤشر

(RNIA 2) :الصفقة مع المشغلين و بذلك يبقى األمر متعلقا بمتابعة  ت  االنتهاء من عقد

 .االنجاز

 الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة التي لديها نفام إلى خدمات  اإلداراتنسبة : 0.0.03.المؤشر

، المواصالت المشروع تحّصل على الموافقة بالتمويل من لجنة صندوق تنمية: بلديات

م د وسيتّ  إعادة طلب العروض باعتبار وأنّه استقّر الّرأي  45بكلفته الجملية تقدر بـ 

على أن صاحب المشروع هو وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي 

والمستفيد هو وزارة الشؤون المحلية والبيئة خالفا للصيغة السابقة التي كانت الوزارة 

 .  8102خالل سنة األخيرة هي صاحبة المشروع، ينتظر انطالق تنفيذ المشروع 

 الشبكة الوطنية المندمجة التي لديها نفام إلى خدمات  نسبة اإلدارات :0.0.04.المؤشر

مشروع سيلنجز لفائدة وزارة العدل وسيلساه  صندوق تنمية ال: عدالةلإلدارة 

وقد  8183إلى  8102سنوات من  5م د تتوزع على  84المواصالت في تمويله بقيمة 

ظي  8107في الغرض بين الوزارتين المعنيتْين خالل شهر نوفمبر تّ  ابرام اتفاقية  وحل

بموافقة التمويل من طرف اللجنة االستشارية لتمويل المشاريع بواسطة صندوق تنمية 

 .المواصالت
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 عدد المخالفات المسجلة بخصو  استعمال الهواتف الجوال بصفة  :0.0.05.المؤشر

وتقوم الوزارة بدور التأطير  8107ة إنطل  هذا النشاط خالل سن: غير قانونية

والمساندة لكّل من مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت وبقية األطراف المتدخلة 

وسيساه  في الحّد من ظاهرة سرقة  8102ويلنتظر أن يكون جاهزا خالل سنة 

 .الهواتف الجوالة وكذلك في الحّد من التجارة الموازية

 ي تتوفّر بها تغطية بخدمة  الـعدد الفضاءات الت:0.0.02.المؤشر(WFI 

OUTDOOR :)وإنطل  هذا . نشاط ال تتطلب اعتمادات من الميزانية العامة للدولة

وتقوم الوزارة بدور التأطير والمساندة للوكالة الوطنية  8107النشاط بداية من سنة 

للهيئة للترددات التي تقّدمت بمشروع نّص ترتيبي يلنظّ  هذه الخدمة كما أوكلت 

 .الوطنية لالتصاالت مهمة إعداد دراسة في الغرض

   تغطية ما تبقى من المناط  بشبكة البث األرني الرقمي بالتدرج  :0.0.07.المؤشر

 .إلنهاء المشروع مع المخطط
 

 :البنية التحتية لالتصاالتالبرنامج الفرعي مؤشرات قيس أداء 
 

 

 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء 
ق م  إنجازات

7102 

 تقديرات

2014 2015 7108 2016 2012 7171 

نسبة تغطية : 0.0.0.0المؤشر

 المناطق البيضاء
    ℅0 ℅2 ℅50 ℅100  

 نسبة اإلدارات:   8.0.0.0المؤشر 

الشبكة التي لديها نفام الى خدمات 

 (RNIA2)الوطنية المندمجة لإلدارة 

    
℅10 ℅90 ℅100 

 

 

التي  اإلداراتنسبة : 3.0.0.0المؤشر

الشبكة الوطنية لديها نفام إلى خدمات 

 بلديات المندمجة لإلدارة 

   

  

℅5 ℅25 ℅45 

التي  نسبة اإلدارات :0.0.04.المؤشر

الشبكة الوطنية لديها نفام إلى خدمات 

 عدالةالمندمجة لإلدارة 

   

  

℅5 ℅25 ℅45 

عدد   :0.0.05.المؤشر :0.0.05.المؤشر

الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف 

مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت 

(CERT) 

   

 

 2,2 مليون 2

 مليون

 

2,8 

 مليون

3,2 

 مليون

عدد الفضاءات التي :0.0.02.المؤشر

 تتوفّر بها تغطية بخدمة

 (WFI OUTDOOR)الـ 

   

  

20 

 فضاء

30 

 فضاء

41 

 فضاء

نسبة تغطية :   0.0.07.المؤشر  

  قمي شبكة البّث الر

  
    ℅90 ℅95 ℅97 ℅98 ℅99,5 
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 التهيئدة فدي والمسداهمة المدواطن مدن البريديدة الخددمات تقريدب:  0-7-0الهددف  

 البريد مجال في الترابية

 

 يعمل البريد التونسي بمساندة من الدولة على توفير الخدمات البريدية الشاملة : تقديم الهدف

خدمات تندرج نمن النشاط البريدي وتتمثل في معالجة : "التي تعرفها مجلة البريد كاآلتي

المراسالت التي ال يفوق وزنها الكيلوغرام الواحد ويمكن أن تكون رسائل شخصية أو 

إالّ أّن الخدمات البريدية في حقيقة األمر تتسع ألنشطة  "مطبوعات أو رزما أو طرودا 

وخدمات  بريدية أخرى على غرار الخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية البريدية وخدمات 

االدخار والحواالت البريدية وغيرها من الخدمات المالية البريدية وكذلك الخدمات المتعلقة 

على كامل تراب ات مات الطابع االجتماعي وغيرها من الخدم... بالطوابع البريدية 

الجمهورية التونسية وتحر  الدولة بشكل خا  على توفّر تلك الخدمات وتأمينها بالمناط  

الوزارة والديوان )كما يعمل الطرفان . الريفية والتي تكون مات مردودية اقتصادية نعيفة

عار معقولة وبجودة تفي في شراكة تاّمة على تأمين تلك الخدمات بأس( الوطني للبريد

 .    باحتياجات المستفيدين

 

 مرجع الهدف:  
تحر  البلدان األعضاء "من االتفاقية البريدية العالمية التي تنّص على أن  3المادة   -

تقابل عرض خدمات بريدية املة على أن يتمتع جميع المرتفقين بالح  في خدمة بريدية ش

هذا " في كل نقطة من أرانيها وبأسعار معقولةأساسية جيدة يت  توفيرها بصفة دائمة 

وتجدر اإلشارة إلى أن تونس منضوية باالتحاد البريدي العالمي وأمضت على االتفاقية 

 .المذكورة

لسنة    32الفصل األّول من مجلة البريد الصادرة بمقتضى القانون عدد   -

دمات البريدية حّ  العموم في الخ"والذي ينّص على  0992جوان  8والمؤرخ في 0992

والمقصود بالخدمات البريدية األساسية على معنى هذه المجلة بالخدمات البريدية " األساسية

الشاملة علما وأّن إطار الخدمات البريدية الشاملة هو أوسع وأشمل من حيث مجال الخدمات  

 . مقارنة بالتعريف الوارد بالمجلة الحالية

 

 مبررات اعتماد المؤشرات : 

  آالف ساكن أو  01نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكّل  :0.0.7.0المؤشر

، سيمّكن هذا المؤشر من قياس نسبة التغطية بالخدمات البريدية على مستوى البلديات: أقلّ 

وفي هذا اإلطار تحر  الدولة على تحسين نسبة النفام للخدمات البريدية الشاملة وملك تماشيا 

سة التي تنتهجها الوزارة من حيث تقريب الخدمات للمواطن حيث ينّص الفصل مع السيا

 ."حّ  العموم في الخدمات البريدية األساسية"الثاني من مجلة البريد على 
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  لدفع اإللكتروني وملك قصد نسبة مكاتب البريد الملجهزة بوسائل ا: 7.0.7.0المؤشر

االلكتروني لتخفيف الضغط على مكاتب تحسين نسب الدفع تقريب وتسهيل الخدمة و

 البريد والتشجيع على المعامالت االلكترونية

  تعمي  : عمي  ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتيةت : 3.0.7.0المؤشر

 .الربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية لتحسين جودة الخدمات
      

  الخدمات البريدية الشاملةالبرنامج الفرعي مؤشرات قيس األداء: 
 

 الهدف مؤشرات قيس أداء 
 ق م إنجازات

 7102 
 

 تقديرات

2014 2015 7108 7106 7102 7171 

نسبة البلديات التري : 0.0.7.0المؤشر 

تتمتع بتغطية بريديرة مكترب بريرد لكرّل 

 آالف ساكن أو أقلّ  01
  

℅53 ℅54 ℅55 ℅56 ℅57 

نسبة مكاتب البريد : 7.0.7.0المؤشر 

   لدفع اإللكترونيالملجهزة بوسائل ا
℅21 ℅33 ℅50 ℅65 ℅81 

عمررررررري  ربرررررررط ت :3.0.7.0المؤشدددددددر 

المكاتررب البريديررة بالشرربكة والمنظومررة 

 المعلوماتية  
  

℅91 ℅93 ℅95 ℅98 ℅100 

 

 

 

 

 

 

 

    

 :تأمين حركة االتصاالت:  0.3.0الهدف  

 مناخ ومتطلبات  توفير البنى اللوجستية الضرورية لتعزيز: تقديم الهدف

الثقة الرقمية بما يساعد على التوقي من المخاطر التي يمكن أن تهّدد أمن 

 . االقتصاد الرقمي وكذلك األمن العامّ 
 

  تأمين حركة االتصاالتالبرنامج الفرعي مؤشرات قيس األداء: 
 

 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

 7108ق م 
 تقديرات

7103 2014 2015 7102 2018 2019 2020 

نسبة  :  0.0.3.0المؤشر 

 إنجاز المشروع

 

% 
  

 
℅30 ℅60 ℅85 ℅90 ℅90 
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 :تقديم أنشطة برنامج البنية التحتية الرقمية -7-7

 : لالتصاالت التحتية أنشطة البرنامج الفرعي البنية 

مليون دينار خرالل الثالثيرة األخيررة مرن سرنة  2بالنسبة لمشروع تغطية المناط  البيضاء وكان ملبرمجا  أن نتوّصل إلى صرف  8107تّ  تحيين المتوقع خالل شهر سبتمبر ( 0)

اعتبرار وأن كرراس الشرروط يرنّص علرى تصرنيف الصرفقة نرمن كتسبقة إالّ أنّه تبين باستشارة الهيئة العليا للصفقات أنّره مرن غيرر الممكرن صررف تسربقة للفرائز بالصرفقة ب 8107

 . صفقات الخدمات وبالتالي فاّن التراتيب المنظمة للصفقات ال تسمح بذلك

جمرروع ميزانيررة تررّ  احتسررابه بم وزارة الشررؤون المحليررة والبيئررةمشررروع ممررّول مررن مرروارد صررندوق تنميررة المواصررالت لفائرردة  :الشرربكة الوطنيررة  المندمجررة لررإلدارة بلررديات(: 8)

سررنة :  كراآلتي م د تروزع 45، كلفترره الجمليرة التقديريرة المواصرالت البرنرامج األّول أخرذا فري االعتبرار وأن المشررروع تحّصرل علرى الموافقرة بالتمويرل مررن لجنرة صرندوق تنميرة

    م د 01: 8188سنة /  م د   9: 8180سنة /  م د   9: 8181سنة /  م د   9: 8109سنة / م د  2: 8102

 8102سنوات مرن  5م د تتوزع على  84مشروع سيلنجز لفائدة وزارة العدل وسيلساه  صندوق تنمية المواصالت في تمويله بقيمة  عدالةالشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة (: 3) 

وقررد تررّ  ابرررام . م د 8،2: 8183سررنة /  م د   5: 8188سررنة   /م د   5: 8180سررنة /  م د   5: 8181سررنة /  م د   5: 8109سررنة / م د  0،8: 8102سررنة :  كرراآلتي 8183إلررى 

ظي بموافقة التمويل من طرف اللجنة االستشارية لتمويل المشاريع بواسطة صندوق التنمية  8107اتفاقية في الغرض بين الوزارتين المعنيتْين خالل نوفبر   وحل

أطير والمساندة لكّل من مركز الدراسات والبحوث لالتصراالت وبقيرة األطرراف المتدخلرة وهنراف موافقرة مبدئيرة وتقوم الوزارة بدور الت 8107إنطل  هذا النشاط خالل سنة (: 4)

 8102و يلنتظر أن يكون جاهزا خالل سرنة . لفائدة لتمويل المشروع من صندوق تنمية المواصالت في إطار منحة الصندوق لمؤسسات القطاع( اإلدارة ع للمنشآت)من الوزارة 

 .مليون دينار 4,4هذا وتلقّدر كلفته بـ.   في الحّد من ظاهرة سرقة الهواتف الجوالة وكذلك في الحّد من التجارة الموازيةوسيساه

 المؤشرات األهداف

تقديرات 

المؤشرا

 ت

7102 

تقديرات 

المؤشرا

 ت

2018 

 األنشطة
تقديرات اإلعتمادات 

 د.م 7106لألنشطة 

: 0-0-0الهدف

 البنية تطوير

 التحتية

 لالتصاالت

 

نسبة : 0.0.0.0المؤشر

 (0)تغطية المناط  البيضاء
℅10 ℅100  م د 14 مشروع تغطية المناط  البيضاء 

نسبة : 8.0.0.0المؤشر

التي لديها نفام إلى  اإلدارات

الشبكة الوطنية خدمات 

 (RNIA 2)المندمجة لإلدارة 

℅90 ℅100 

  برنامج الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة

RNIA2)) 

   برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة

(NOC) 

 م د 7,900

 

 م د 0,450

نسبة : 3.0.0.0المؤشر

التي لديها نفام إلى  اإلدارات

الشبكة الوطنية خدمات 

 (7)بلديات المندمجة لإلدارة 

℅0 ℅5 

 الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة  تركيز

 بلديات

(RNIA MUNICIPALITES) 

 

 م د 8

نسبة  :0.0.04.المؤشر

التي لديها نفام إلى  اإلدارات

الشبكة الوطنية خدمات 

 عدالةالمندمجة لإلدارة 

℅0 ℅5 

 الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة  تركيز

 عدالة

(RNIA JUSTICE) 
1,2 

عدد  :0.0.05.المؤشر

الهواتف الجوالة المصادق 

عليها من طرف مركز 

 (CERT)الـ

مّول ) في إطار منحة مل

 (الصندوق إلى المؤسسة

 مليون 2

2,2 

 مليون

 

 منظومة حماية الهواتف الجوالة  تركيز

 من السرقة ومن السوق الموازية  

(CEIR) 
4,400 

عدد :0.0.02.المؤشر

تتوفّر بها  الفضاءات التي

 تغطية بخدمة

 (WFI OUTDOOR)الـ

 

 

20 

 فضاء

  بها التغطية  احداث فضاءات تتوفّر

 بخدمة

 :من خالل(: WFI OUTDOOR)الـ

 اعداد مشروع نص ترتيبي -

 INTدراسة تلنجزها الهيئة  -

 

(6) 

نسبة : 0.0.07.المؤشر

 تغطية شبكة البث الرقمي

مّول ) في إطار منحة مل

 (الصندوق إلى المؤسسة

℅95 ℅97 

 الرقمي  مشروع تغطية شبكة البث: 

وحدات للتشفير ومعالجة إشارات  تركيز -

أجهزة لقياس الجودة  ، تركيزالفيديو

وصالت ، وصيانة أجهزة البث الرقمي

 متنقلةوللربط الهرتزي ثابتة 

 م د 2,4
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نيرة للتررددات التري وتقروم الروزارة بردور الترأطير والمسراندة للوكالرة الوط 8107وإنطلر  هرذا النشراط بدايرة مرن سرنة . نشاط ال يتطلب اعتمادات من الميزانية العامرة للدولرة(: 5) 

 .تقّدمت بمشروع نّص ترتيبي يلنظّ  هذه الخدمة كما أوكلت للهيئة الوطنية لالتصاالت مهمة إعداد دراسة في الغرض

 (لالتصاالت التحتية يتبع البرنامج الفرعي البنية)

  الدفاع الوطني  ةمشاريع ُممّولة من الصندوق لفائدة وزار
 

 تقديرات
7171 

 تقديرات
7102 

 المبرمج
7106 

المنجز 

7102 

الكلفة 

التقديرية 

 الجملية

درجة نضج 

 المشروع منفذ المشروع ممّول من )*(المشروع 

8م 0م  1م   

 م د  80 م د 1 م د 17,7 م د 20 م د 20

 X  - صندوق

تنمية 

 المواصالت

مشررررروع تسرررراه  

الرررررررروزارة فرررررررري 

تمويلررررررره لفائررررررردة 

وزارة الررررررررررردفاع 

 الوطني
 

التحتية الوطنية مشروع البنية 

 للمعلومات الجغرافية

  X  م د  2 م د 1 م د 8 م د 3 م د 3

صندوق -

تنمية 

 المواصالت

مشررررروع تسرررراه  

الرررررررروزارة فرررررررري 

تمويلررررررره لفائررررررردة 

وزارة الررررررررررردفاع 

 الوطني
 

مشروع هيكل المفتاح العمومي 

 الخا  بوزارة الدفاع الوطني

 :المجموع 033 م د 1 19,7 م د 23 م د 23

علما وأّن واألرقام التي تخّص صندوق تنمية المواصالت هي  الدفاع الوطني ةبالنسبة لهذه المشاريع تلمّول من صندوق تنمية المواصالت لفائدة وزار)*( 

( كترونية واالستعمال والتجديداألعمال االل) 8المشروعين تجدر علما وأنه تّ  في الساب  احتساب كلفتهما في وثيقة البرنامج هذين تقديرات أّولية، وفيما يتعل  ب

 . أمام الهيئة الوطنية إلعداد الميزانية بوزارة المالية 8107سبتمبر 2التي تمت مناقشتها خالل تاريخ 
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 :أنشطة البرنامج الفرعي  الخدمات البريدية الشاملة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشرات األهداف

تقديرات 

   المؤشرات

7102 

تقديرات 

   المؤشرات

7106 
 األنشطة

تقديرات 

اإلعتمادات 

 (د.م)لألنشطة 

  0.7.0الهدف 

 الخدددمات تقريددب

 مددددن البريديددددة

 والمساهمة المواطن

 الترابيدة التهيئة في

 البريد مجال في

 

 : 0.0.8.0المؤشر 
نسبة البلديات التي 

تتمتع بتغطية بريدية 

 01مكتب بريد لكّل 

 آالف ساكن أو أقلّ 

 بناء مركبات ومكاتب بريد   - 55℅ 54℅

المباني، وسالمة  تهيئة وتأهيل  -

    ...دراسات وإختبارات

 ...معدات النقل، إقتناء عقارات -
 ...تطوير النظام المعلوماتي -

انخراط البريد التونسي في برنامج دور  -

 ...الخدمات إلسداء الخدمة البريدية

 

 م د 42

 

:  8.0.8.0المؤشر 
البريررررد نسرررربة مكاتررررب 

لردفع الملجهزة بوسائل ا

 اإللكتروني

 موزع آلي للنقديات 011 تركيز - 50℅ 33℅

   تركيز آالت طرفية  -

المرور إلى النسخة الجديدة من  -

 النظام المعلوماتي للنقديات

  ،تطوير منظومة النقديات -

منظومة منصة إفترانية  تركيز  -

 ... للتجارة اإللكترونية

 

 

 

 

 

 

: 3.0.8.0المؤشرررررررر 
عمررري  ربرررط المكاترررب ت

البريديررررررررة بالشرررررررربكة 

والمنظومررررررررررررررررررررررررررررة 

 المعلوماتية  

℅93 ℅95 
 إعالميةومنظومات تجهيزات  تركيز -

تدعي  تطوير وتدعي  شبكة اإلتصال، ل

تطوير النظام لسالمة المعلوماتية، ا

 المعلوماتي للخدمات المالية، 

-boite postal numérique, 

cachet postal électronique, 

lettre recommandé 

électronique…  

 تجهيزات إعالمية وإتصال  تركيز -

تطوير النظام المعلوماتي للخدمات ل

 ...اإلعالمية شبكةالوتدعي   المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م د 42 :المجموع
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 : تأمين حركة االتصاالت:  أنشطة البرنامج الفرعي 

 

 المؤشرات األهداف

تقديرات 

   المؤشرات

7102 

تقديرات 

   المؤشرات

2018 
 األنشطة 

تقديرات 

اإلعتمادات 

 (د.م)لألنشطة 

  :   0-3 - 0الهدف 

تدعيم الثقة 

الرقمية في 

 مجال االتصاالت

 :00..00.المؤشر 

إنجاز نسبة 

 المشروع

 

تركيز وتحيين التجهيزات  - 85℅ 60℅

  ...والتطبيقات
 ...اقتناء وسائل نقل -
 تجهيزات إعالمية تركيز  -
   ...صيانة التجهيزات  والتطبيقات  -

 ...صيانة المنصة التقنية -

7,560 

 

 7,560 :المجموع
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 :التحتية الرقميةنـفـقـات برنامج البنية . 3

 : ميزانية البرنامج .0.3

 تطور اعتمادات برنامج البنية التحتية الرقمية

 ألف  دينار:الوحدة

 بيــــــــــــان البرنامج
 إنجازات

7108 

قانون 

المالية 

7102 

(0) 

 تقديرات

7106 

 نسبةالتطّور 
(7102-7106) 

 اعنمادات التعهد

 

 اعنمادات الدفع

(7) 

 

 المبلغ

(7)-(0) 

 

 %) )النسبة 

((7)- (0( /))0) 

 411 1 2170 نفقات التصّرف: العنوان األول
 

1 340,470 -70,530 -5% 

 920 1327 التأجير العمومي
 

950,470 30,470 3% 

 %21- 101- 380  481 815 وسائل المصالح

 %0 0 10  10 28 التدخل العمومي

نفقات : العنوان الثاني

 التنمية
13247 11325 

 
7 560 -3 765 -33% 

 %33- 765 3- 560 7  11325 13247 االستثمارات المباشرة

 %33- 765 3- 560 7  11325 13247 على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

  الموظفة
 

 
0 0 

 

 التمويل العمومي
 

 
 

7 560 7 560 
 

على موارد القروض الخارجية 

  الموظفة
 

  
0 

 
مجموع البرنامج تصرفا وتنمية 

دون )على الميزانية العامة للدولة 

 (اعتبار تدخالت صندوق تنمية المواصالت
15417 12736 

 
8 900,470 -3 835,530 -30% 

 
 

 

 
 

 
 

صندوق تنمية )صناديق الخزينة 

 (المواصالت
42 131 123 272 

 
134 950 11 678 9,4% 

 834 23 740 (DGTCمشاريع تنمية القطاع )
 

31 550 7 810 32,8% 

منحة الصندوق لفائدة المؤسسات )

 ,CERT , ONT ,0المدرجة بالبرنامج
ONP  ) 

41 297 99 532 
 

83 700 -15 830 -15,9% 

مشاريع ممولة من الصندوق 

وزارة  لفائدة وزارات أخرى

 (الدفاع الوطني)
 

 
 

19 700  
 

على موارد )المجموع العام للبرنامج 

 (تدخالت الصندوق+العامة للدولةالميزانية 
57 548 136 008 

 
143 850,470 7 842,470 5,7% 

 .دون إعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات العمومية *
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 اعتمادات الدفع:حسب طبيعة النفقة   7106توزيع مشروع ميزانية برنامج البنية التحتية الرقمية لسنة 
 

 
 

 جميعها ملبرمجة على صندوق تنمية المواصالت ( مشاريع تنمية القطاع)نفقات التنمية )*(: 

 

 

 

حسب البرامج الفرعية 7106توزيع ميزانية برنامج البنية التحتية الرقمية لسنة   

 اعتمادات الدفع
 ألف دينار: الوحدة

المجموع حسب 

 طبيعة النفقة

البرنامج الفرعي 

تأمين حركة 

 االتصاالت

 البرنامج الفرعي

الخدمات البريدية 

 الشاملة

البرنامج الفرعي 

البنية التحتية 

 لالتصاالت

البرامج                          

 الفرعية     طبيعة النفقة 

 نفقات التصّرف  902,921 0 270 0341,471

 التأجير العمومي  409,471 0 530 950,470

 وسائل المصالح  0 0 321 321

 التدخل العمومي  0 0 01 01

7 560 7 560 
 

 )**(نفقات التنمية  

7 560 7 560 
  

 االستثمارات المباشرة 

134 950  1 42 000 92 950 
صندوق تنمية  :صناديق الخزينة

 المواصالت

 المجموع حسب البرامج الفرعية 369,921 93 000 42 8481 850,470 143

 .للمؤسسات العموميةدون إعتبار الموارد الّذاتية  *

 جميعها ملبرمجة على صندوق تنمية المواصالت ( مشاريع تنمية القطاع)نفقات التنمية (: *)*
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 ميزانية البرنامج من صندوق تنمية المواصالت حسب المؤسسات والمنشآت المدرجة بالبرنامج
 ألف دينار: الوحدة 

 البرنامج الفرعي

 المؤسسة أو المنشأة

تقديرات 

7106 

البنية التحتية  0البرنامج الفرعي

 7106لالتصاالت 

الديوان الوطني لالرسال االماعي مجموع منحة الصندوق لفائدة 

 (تنمية+تصرف) والتلفزي
37 300 

الديوان الوطني لالرسال االماعي منحة الصندوق لفائدة 

 (تصرف: )والتلفزي
26 728 

لالرسال االماعي منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني 

 (تنمية: )والتلفزي
10 572 

 

مركز الدراسات والبحوث مجموع منحة الصندوق لفائدة 

 (تنمية+تصرف) لالتصاالت
4 400 

 

: مركز الدراسات والبحوث لالتصاالتمنحة الصندوق لفائدة 

 (تصرف)
0 

 

: مركز الدراسات والبحوث لالتصاالتمنحة الصندوق لفائدة 

 (تنمية)
4 400 

الخدمات البريدية  7البرنامج الفرعي

 7106الشاملة 

المدرج : الديوان الوطني للبريدمجموع منحة الصندوق لفائدة 

 (تنمية+تصرف)الخدمات البريدية الشاملة  8بالبرنامج الفرعي 
42 000 

 0 (تصرف: )منحة الصندوق لفائدة الديوان الوطني للبريد

 000 42 (تنمية: )الوطني للبريدمنحة الصندوق لفائدة الديوان 

تأمين حركة االتصاالت  3البرنامج الفرعي

7106 

) الوكالة الفنية لالتصاالتمجموع منحة الصندوق لفائدة 

ATT( )تنمية+تصرف) 
0 

(: ATT)  منحة الصندوق لفائدة الوكالة الفنية لالتصاالت

 (تصرف)
0 

(: ATT)  منحة الصندوق لفائدة الوكالة الفنية لالتصاالت

 (تنمية)
0 

 700 83 المجموع
 

 

 

69% 

30% 

1% 

ح ب   2018ت زيع        يز  ية ب  ا ج   ب ية   تحتية    ق ية    ة 
   ب   ج   ف  ية 

البنية التحتية  1البرنامج الفرعي 
 لالتصاالت

الخدمات البريدية  2البرنامج الفرعي 
 الشاملة

تأمين حركة  3البرنامج الفرعي 
 االتصاالت
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 :لبرنامج البنية التحتية الرقمية 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى -3-7

 ألف دينار: الوحدة   

م قانون  إنجازات النفقات

7102 
 تقديرات

7109 7106 7108 7106 7102 (*) 7171 (*) 

على موارد الميزانية العامة  لنفقاتمجموع ا

 361 2 897 للدولة
15 417 

12 737 8 900,470 419,470 419,470 

على موارد الميزانية العامة )نفقات التصرف

 ( للدولة
562 1 828 

2 170 
1 412 

1 340,470 
419,470 419,470 

 419,470 419,470 950,470 921 327 1 906 419 التأجير العمومي

 0 0 380 481 815 904 143 المصالحوسائل 

 0 0 10 10 28 18   التدخل العمومي

على موارد الميزانية العامة )نفقات التنمية 

 (للدولة استثمارات مباشرة 
335 533 

13 247 
11 325 

7 560 
0 0 

مجموع تمويل الصندوق لمشاريع تنمية 

 القطاع
0 

0 834 23 740 31 550 31 550 31 550 

مجموع مساهمات الصندوق بعنوان 

 ONTالتصرف والتنمية لفائدة المؤسسات

CERT, ONP ,ATT 
23 993 29 824 41 297 99 532 83 700 83 700 83 700 

مجموع النفقات للمشاريع الممولة من 

الدفاع ) الصندوق لفائدة وزارات أخرى

 (الوطني
 

0 0 0 19 700 23 000 23 000 

منح لفائدة )مجموع نفقات  الصندوق 

مشاريع تنمية +ميةنالمؤسسات تصرف وت

 (تمويل مشاريع لوزارات أخرى+ القطاع
24 890 32 185 57 548 136 009 134 950 138 250 138 250 

 061,470 092 061,470 092 850,470 143 009 136 548 57 185 32 890 24 المجموع العاّم للبرنامج

ما عدى الوكالة الفنية لالتصاالت التي نبطت تقديراتها باعتبار رؤيتها المستقبلية ومراعاة  8181و 8109سنتْي بالنسبة ل 8102تمت المحافظة على نفس األرقام التقديرية لسنة : )*( 

 عمومية مات صبغة ادارية    للتغيير الحاصل في الشكل القانوني لها حيث أصبحت مؤسسة عمومية مات صبغة غير ادارية عونا عن مؤسسة
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 :حسب البرامج الفرعية 7120-7106إطار النفقات متوسط المدى / 7-7-
 لبرنامج الفرعي البنية التحتية لالتصاالتل 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى  / 3-7-7-0

 ألف دينار: الوحدة 

قانون المالية  إنجازات النفقات

7102 

 تقديرات

7109 7106 7108 7106 7102 )*( 2020 )*( 

على موارد الميزانية )نفقات التصرف 

 (  العامة للدولة
   

430.755 
419,470 419,470 419,470 

 419,470 419,470 419,470 430.755    التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 نفقات التنمية

  ( موارد الميزانية العامة للدولةعلى )

       

 صناديق الخزينة
 (صندوق تنمية المواصالتمساهمات )

23 993 
 

 60 272 92 950 92 950 92 950 

مجموع تمويل الصندوق لمشاريع تنمية 

 القطاع
0 

0 834 23 740 31 550 31 550 31 550 

مجموع مساهمة الصندوق بعنوان 

 ONTالتصرف والتنمية لفائدة 
23 993 29 824 41 297 36 532 37 300 37 300 37 300 

 التصرف لفائدةمساهمة الصندوق بعنوان 

ONT 
14 889 21 328 

33 173 
28 623 26 728 26 728 26 728 

 التنمية لفائدةمساهمة الصندوق بعنوان 

ONT 
9 104 8 496 

8 124 
7 909 10 572 10 572 10 572 

مجموع مساهمة الصندوق بعنوان 

   CERTالتصرف والتنمية لفائدة 
 

 
4 400 4 400 4 400 

 التصرف لفائدةمساهمة الصندوق بعنوان 

CERT   
 

 
0 0 0 

 التنمية لفائدةمساهمة الصندوق بعنوان 

CERT   
 

 
4 400 4 400 4 400 

مشاريع ممولة من الصندوق لفائدة 

 (الدفاع الوطني) وزارات أخرى
0 0 0 0 19 700 19 700 19 700 

 369,921 93 369,921 93 369,921 93 702,755 60 131 42 824 29 993 23 المجموع العاّم للبرنامج الفرعي
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 :حسب البرامج الفرعية 7120-7106إطار النفقات متوسط المدى / 3-7-7
 لبرنامج الفرعي الخدمات البريدية الشاملةل 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى  / 3-7-7-0

 ألف دينار: الوحدة 

قانون  إنجازات النفقات

المالية 

7102 

 تقديرات

7109 7106 7108 7106 7102 )***( 7171 )***( 

 نفقات التصرف
   ( )*( على موارد الميزانية العامة للدولة)

 187  )*( 0 )*(0  )*( 0 

 التأجير العمومي
  

 115   )*( 0  )*( 0    )*( 0 

 وسائل المصالح
  

 72  )*( 0  )*( 0  )*( 0 

)*(  0 0 0 0 التدخل العمومي 0  )*( 0  )*( 0 

 نفقات التنمية
  ( )*( على موارد الميزانية العامة للدولة)

0 0 0  0 

(*)*  
0 

(*)*  

0 
(*)*  

0 
(*)*  

 صناديق الخزينة
 (ة صندوق تنمية المواصالتمساهم)

5400 0 0 63 000 429000 42000 42000 

: ة صندوق تنمية المواصالتمساهم

 (تنمية+تصرف)
5400 0 0 63000 42000 42000 42000 

 0 0 0 21000 0 0 0 (تصرف: )ة صندوق تنمية المواصالتمساهم

 42000 42000 42000 42000 0 0 5400 (تنمية: )ة صندوق تنمية المواصالتمساهم

 المجموع العامّ 
  

 64 027 42000 42000 42000 
 البنية التحتية لالتصاالت   0نفقات التصرف ت  تبويبها بالبرنامج الفرعي )*( 

 نفقات التنمية ممولة من الصندوق)**( 

ونفس التمشي الذي ت  اعتماده فيما يخص توقعات االعتمادات  8102فقد تمت المحافظة على نفس األرقام لسنة  8181و 8109بالنسبة لتقديرات سنتْي )***(: 

 التقديرية للمنح المسندة للمؤسسات والمنشآت العمومية من الصندوق  
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 لبرنامج الفرعي تأمين حركة االتصاالتل 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى  / 3-7-7-3

 (الوكالة الفنية لالتصاالت)
 ألف دينار: الوحدة 

 

ة والتري سسؤعلى نوء رؤيتها المستقبلية للم 8181و 8109لسنتي تقديراتها المستقبلية لالتصاالت تولت هذه المؤسسة نبط الوكالة الفنية بالنسبة  )*(  

بغة غيرر ستّ  مستقبال تمويل ميزانيتها من صندوق تنمية المواصالت اعتبار وأن هرذه المؤسسرة تر  تغييرر شركلها القرانوني لتصربح مؤسسرة عموميرة مات صر

   8107سبتمبر  2ادارية عونا عن مؤسسة مات صبغة ادارية وملك بداية من 

 
 

 

 

 

 

 

    

 تقديرات 7102.م.ق انجازات  النفقات

7109 7106 7108 2018 7102 7171 

   921 959 990 718 281 نفقات التصرف

        على موارد الميزانية

   531 540 474 296 281 العموميالتأجير 

   380 409 488 404 143 وسائل المصالح

   10 10 28 18  التدّخل العمومي

 1700 1500      على صناديق الخزينة

 900 800      التأجير العمومي

 755 665      وسائل المصالح

 45 35      التدّخل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

    11325 13247 533 335 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

    11325 13247 533 335 االستثمارات المباشرة

   560 7     التمويل العمومي

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

 25000 24000 0     على صناديق الخزينة 

الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
616 1251 14237 12284 8 481 85511 87811 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
616 1251 14237 12284 8 481 25500 27200 
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  نسبة تغطية المناط  البيضاء :1.1.1.1بطـاقة المـؤشــــر 
 

 

 1.1.1.1:  المؤشر رمز

 نسبة تغطية المناط  البيضاء :تسمية المؤشر

 :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

  لالتصاالت التحتية البنية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 لالتصاالت التحتية تطوير البنية :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

مؤشر نسبة تغطية المناطق البيضاء بشبكة الهاتف  :تعريف المؤشر .4

 الجوال

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

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

 ...(حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية)التفريعات  .2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد المناطق التي تمت (: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 العدد الجملي للمناطق/تغطيتها

 النسبة المئوية : وحدة المؤشر .2

 : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 متابعة تنفيذ المشروع: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .4

مشغلي الهيئة الوطنية لالتصاالت و: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 الشبكات العمومية لالتصاالت

 :  تاريخ توفّر المؤشر .6

 111%(: Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

 DGTC+الهيئة الوطنية لالتصاالت : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 

  :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -2

 : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   -3

 (د.م) 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات  األنشطة 
 م د 14 مشروع تغطية المناط  البيضاء 

 

 :   تع  ة با  ؤ   ( limites)تح ي  أهم     ائص  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 2121 

نسبة تغطية : 1.1.1.1المؤشر

 المناطق البيضاء
   ℅0 ℅2 ℅50 ℅100   
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التي لديها نفام إلى خدمات  نسبة اإلدارات : 2.1.1.1بطـاقة المـؤشــــر

  (RNIA2)الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة 
 

 

  2.1.1.1: المؤشر رمز

الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة التي لديها نفام إلى خدمات  نسبة اإلدارات :تسمية المؤشر

(RNIA) 

 :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

  لالتصاالت التحتية البنية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 لالتصاالت التحتية تطوير البنية :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

االدارات  التي لديها نفاذ إلى خدمات  الشبكة الوطنية هو نسبة ربط  :تعريف المؤشر .4

 المندمجة لالدارة

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

 (( efficienceمؤشر فاعلية  :طبيعة المؤشر .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

العدد /عدد المراكز التي تم ربطها(: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 الجملي

 النسبة المئوية: وحدة المؤشر .2

 مركز 662العدد الجملي للمراكز : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

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

 متابعة تنفيذ المشروع

 المركز الوطني لالعالمية: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 :  توفّر المؤشرتاريخ  .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

اإلدارة + المدير العام للمركز الوطني لالعالمية : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 العامة لتكنولوجيا االتصال
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III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -2

 برنامج الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ  

(RNIA)   

 (NOC)تركيز مركز تشغيل الشبكة  برنامج /   (NOC)تركيز مركز تشغيل الشبكة  برنامج 

 متابعة تقدم الصفقة مع المركز الوطني لالعالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 2121 

 نسبة اإلدارات:   02..01.المؤشر 

الشبكة التي لديها نفاذ الى خدمات 

 (RNIA2)الوطنية المندمجة لإلدارة 

    
℅10 ℅90 ℅100    

 (د.م) 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات  األنشطة 

  برنامج الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارةRNIA)) 
   برنامج تركيز مركز تشغيل الشبكة(NOC) 

 م   7,900
 م   0,450
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التي لديها  نسبة اإلدارات: 3.0.0.0المؤشر : 1.1.1.3بطـاقة المـؤشــــر

  (RNIA MUNICIPALITES)بلديات الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة نفام إلى خدمات 
 

 

 3.0.0.0 : المؤشر رمز

الشبكة الوطنية المندمجة التي لديها نفام إلى خدمات  نسبة اإلدارات :تسمية المؤشر

  بلديات لإلدارة 

 :تاريخ تحيين المؤشر

I-  للمؤشرالخصائص العامة 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

  لالتصاالت التحتية البنية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 لالتصاالت التحتية تطوير البنية :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

الوطنية  هو نسبة ربط االدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات  الشبكة :تعريف المؤشر .4

 المندمجة لالدارة بلديات

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

 (( efficienceمؤشر فاعلية  :طبيعة المؤشر .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

العدد /عدد المراكز التي سيتم ربطها(: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 الجملي

 النسبة المئوية: وحدة المؤشر .2

،  930:عدد أقصى:  العدد الجملي للمراكز: المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 877: عدد أدنى

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

 متابعة تنفيذ المشروع

 المركز الوطني لالعالمية: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 :  المؤشرتاريخ توفّر  .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2
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+ المدير العام للمركز الوطني لالعالمية : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

DGTC 

 

III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -2

بلديات الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة  تركيز: أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ  

(RNIA MUNICIPALITES) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 2121 

 اإلدارات نسبة:3.0.0.0المؤشر

الشبكة التي لديها نفام إلى خدمات 

 بلدياتالوطنية المندمجة لإلدارة 

    
 ℅5 ℅25 ℅45   

 (د.م) 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات  األنشطة 

 بلدياتالشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة  تركيز

 (RNIA MUNICIPALITES) 8   م 
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الشبكة التي لديها نفام إلى خدمات  نسبة اإلدارات : 1.1.1.4بطـاقة المـؤشــــر

  ( RNIA JUSTICE)عدالة الوطنية المندمجة لإلدارة 
 

 

 3.0.0.0 : المؤشر رمز

 عدالةالشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة التي لديها نفاذ إلى خدمات  اإلداراتنسبة  :تسمية المؤشر

 :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

  لالتصاالت التحتية البنية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 لالتصاالت التحتية تطوير البنية :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

هو نسبة ربط االدارات التي لديها نفاذ إلى خدمات  الشبكة الوطنية  :تعريف المؤشر .4

 المندمجة لالدارة بلديات

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

 (( efficienceمؤشر فاعلية  :طبيعة المؤشر .6

II- الفنية للمؤشر التفاصيل 

العدد /عدد المراكز التي سيتم ربطها(: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 الجملي

 النسبة المئوية: وحدة المؤشر .2

،  220:عدد أقصى:  العدد الجملي للمراكز: المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 200: عدد أدنى

...( تقرير، إستبيانإستمارة، )طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش  .4

 متابعة تنفيذ المشروع

 المركز الوطني لالعالمية: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 :  تاريخ توفّر المؤشر .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

المسؤول على الهيكل المكلف بالمشروع بوزارة : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 DGTC+ المدير العام للمركز الوطني لالعالمية + العدل 
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III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -2

منظومة حماية الهواتف الجوالة  تركيز : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ  

 (CEIR) من السرقة ومن السوق الموازية  

 متابعة تقدم الصفقة مع المركز الوطني لالعالمية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 2121 

نسبة  :1.1.1.4المـؤشــــر

التي لديها نفام إلى  اإلدارات

الشبكة الوطنية المندمجة خدمات 

 عدالةلإلدارة 

    

 ℅5 ℅25 ℅45   

 (د.م) 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات  األنشطة 

 RNIA)ة عدالة الشبكة الوطنية المندمجة لإلدار تركيز

JUSTICE) 4,4   م 
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عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز الدراسات  : 1.1.1.5لمـؤشــــربطاقة ا

 (CERT)والبحوث لالتصاالت 
 

 

 3.0.0.0 : المؤشر رمز

 (CERT)عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت  :تسمية المؤشر

 :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

  لالتصاالت التحتية البنية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 لالتصاالت التحتية تطوير البنية :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز الدراسات هو  :تعريف المؤشر .4

 (CERT)والبحوث لالتصاالت 

   كميمؤشر  :نوع المؤشر .5

  مؤشر فاعلية  :طبيعة المؤشر .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

احتساب عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من (: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 (CERT)طرف مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت 

 عددي: وحدة المؤشر .2

 (CERT)عدد الهواتف الجوالة المصادق عليها من طرف مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت  .3

 مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4

 :  تاريخ توفّر المؤشر .5

 (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر   .8

مركز الدراسات والبحوث المدير العام ل: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 DGTC+ لالتصاالت 
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III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -3

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -4

   : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ  

 متابعة تقدم الصفقة مع المركز الوطني لالعالمية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 2121 

عدد الهواتف :1.1.1.4   ـؤ ــــ 
الجوالة المصادق عليها من طرف 
مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت 

(CERT) 

    

 

 2,2 مليون 2

 مليون

 

2,8 

 مليون

3,2 

  مليون

 (د.م) 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات  األنشطة 

منظومة حماية الهواتف الجوالة من السرقة ومن السوق  تركيز

 م   4,4 (CEIR) الموازية  
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 تتوفّر بها تغطية بخدمة عدد الفضاءات التي: 3.0.0.0المؤشر : 1.1.1.6بطـاقة    ـؤ ــــ 

 (WIFI OUTDOOR)الـ
 

 

 0.0.02. : المؤشر رمز

 (WIFI OUTDOOR)تتوفر بها تغطية بخدمة الـعدد الفضاءات التي  :تسمية المؤشر

 :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

  لالتصاالت التحتية البنية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 لالتصاالت التحتية تطوير البنية :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

 WFI)عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية بخدمة الـ :تعريف المؤشر .4

OUTDOOR) 

 كمي  مؤشر نتائج  :نوع المؤشر .5

 (( efficienceمؤشر فاعلية  :طبيعة المؤشر .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد الفضاءات التي تتوفر بها تغطية (: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 (WFI OUTDOOR)بخدمة الـ

 عددي: وحدة المؤشر .2

التي تتوفر بها العدد الجملي للفضاءات : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 (WFI OUTDOOR)تغطية بخدمة الـ

...( إستمارة، تقرير، إستبيان) رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 متابعة تنفيذ المشروع

 مشغلو الشبكات العمومية لالتصاالت: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 سنوي:  تاريخ توفّر المؤشر .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

 DGTC:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

  با  ؤ      ت  ي  ت   خاصة(  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -2

بلديات الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة  تركيز: أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ  

(RNIA MUNICIPALITES) 

 

وتقروم الروزارة بردور  8107وإنطل  هذا النشاط بدايرة مرن سرنة . نشاط ال يتطلب اعتمادات من الميزانية العامة للدولة(: 5)

للهيئرة الوطنيرة التأطير والمساندة للوكالة الوطنية للترددات التي تقّدمت بمشروع نّص ترتيبي يلنظّ  هذه الخدمة كما أوكلرت 

 .لالتصاالت مهمة إعداد دراسة في الغرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 2121 

عدد الفضاءات  :3.0.0.0المؤشر

التي تتوفر بها تغطية بخدمة 

 (WFI OUTDOOR)الـ

 

    

  

 

20 

 فضاء

 

30 

 فضاء

 

40 

  فضاء

 األنشطة 
 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات 

 (د.م)
 نص ترتيبي اعداد مشروع -

  INTدراسة تلنجزها الهيئة  -
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 تغطية شبكة البث الرقمينسبة  :2.1.1.1بطـاقة المـؤشــــر
 

 

 3.1.1.1:  المؤشر رمز

 تغطية شبكة البث الرقمينسبة  :تسمية المؤشر

  :تاريخ تحيين المؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 لالتصاالت التحتية البنية: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 لالتصاالت التحتية تطوير البنية :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

 تغطية السكان بشبكة البث األرضي الرقمي  :تعريف المؤشر .4

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

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

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

/ المناطق التي تمت تغطيتها(: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 المساحة الجملية للجمهورية 

 نسبة مئوية : وحدة المؤشر .2

 عدد محطات البث التلفزي الرقمي: المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 متابعة المشروع: رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

الديوان الوطني لالرسال : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 االماعي والتلفزي

 :  تاريخ توفّر المؤشر .6

 011% (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

الرئيس المدير العام للديوان الوطني لالرسال : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 DGTC+االذاعي والتلفزي 
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III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 

 :تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ  تح يل     -2

 : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   -3

 مشروع تغطية شبكة البث الرقمي

 (ماتبعة تقدم المشروع مع الديوان الوطني لالرسال االذاعي والتلفزي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

نسبة تغطية :   01.3.1.المؤشر  

  قمي شبكة البّث الر
  

    ℅90 ℅95 ℅97 ℅98 ℅99,5 

 (د.م) 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات  األنشطة 

 الرقمي مشروع تغطية شبكة البث: 

 (د.م 500)اقتناء وحدات للتشفير ومعالجة إشارات الفيديو  -

 (د.م 300)اقتناء أجهزة لقياس الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي  -

متنقلة  وصالت للربط الهرتزيو وصالت للربط الهرتزي ثابتة  -

 (د.م 1600)

 م د 2,4
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البلديات التي تتمتع بتغطيرة بريديرة مكترب نسبة : 1-1-2-1بطـاقة المـؤشــــر

 آالف ساكن أو أقلّ  01بريد لكّل 

 1-1-2-1:  المؤشر رمز

آالف ساكن  01نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكّل  :تسمية المؤشر

 أو أقلّ 

  :تاريخ تحيين المؤشر
 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الخدمات البريدية الشاملة:  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في  :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

  التهيئة الترابية في مجال البريد

أي نسبة )مؤّشر يتعلّ  بقياس نسبة التغطية بالشبكة البريدية  :تعريف المؤشر .4

 على مستوى البلديات( السكان الذي شملته  التغطية بالخدمات البريدية

  (ind de résultats)مؤشر مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5

 باعتباره يتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتصادية   مؤشر مؤشر نجاعة :طبيعة المؤشر .6

 ...(حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية)التفريعات  .2

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

     

احتساب  :تْين كاآلتيلعلى مرحيُحتسب (: Formule)طريقة احتساب المؤشر . 1

 :التغطية البريدية على مستوى كل بلدية من خالل 

  عدد مكاتب البريد بالبلدية /عدد السكان بالبلدية( 1
أو أقّل  آالف ساكن 10لكل بريدية مكتب بريد تغطية التي تتمتع بعدد البلديات ( 2

  العدد الجملي للبلديات/
آالف ساكن  01نسبة البلديات التي تتمتع بتغطية بريدية مكتب بريد لكّل  وهكذا نتحصل على

     أو أقلّ 
 نسبة مائوية: وحدة المؤشر .2

دد البلديات، عدد السكان حسب كّل بلدية، عدد ع: المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

   .مكاتب البريد لكل بلدية
، مصالح إستمارة، تقرير، إستبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .4

 ...( البريد التونسي، المعهد الوطني لالحصاء
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الوطني  المعهد+الديوان الوطني للبريد :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

  لالحصاء

 نهاية كّل سنة:  تاريخ توفّر المؤشر .6

تحسين نسب  (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

 التغطية بالشبكة البريدية وتقريب الخدمات البريدية خاصة بالمناط  النائية 

ة اإلدار+ للبريدالرئيس المدير العام للديوان الوطني :  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 العامة لتكنولوجيات االتصال بالوزارة

III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -2

 : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2020 

التغطية : 1.1.1.1المؤشر 

 البريدية على مستوى البلديات

 ساكن 10000لكل 

   ℅53 ℅54 ℅55 ℅56 ℅57 

 (د.م) 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات  األنشطة 

 م د 28,600 ...البناءات والسالمة 
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لرردفع نسرربة مكاتررب البريررد الملجهررزة بوسررائل ا :2-1-2-1بطددـاقة المـؤشـــددـر

 اإللكتروني

 2-1-2-1:  المؤشر رمز

 لدفع اإللكترونينسبة مكاتب البريد الملجهزة بوسائل ا :تسمية المؤشر

  :تاريخ تحيين المؤشر

 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الخدمات البريدية الشاملة:  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في تقريب  :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

  التهيئة الترابية في مجال البريد

مؤّشر يتعلّ  بقياس نسبة الخدمات المالية المنجزة بواسطة الدفع  :تعريف المؤشر .4

 االلكتروني 

 ( Ind de produit)مؤشر منتوج :نوع المؤشر .5

باعتبار وأن الدفع االلكتروني يوفر جودة في  (qualité)مؤشر نجاعة مؤشر جودة :طبيعة المؤشر .6

  تقريب وتسهيل الخدمة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

     

 :  كاآلتيُيحتسب : ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

العدد (/DAB, TPE)مكاتب البريد المجهزة بوسائل دفع إلكتروني عدد 

 الجملي لمكاتب البريد

 
 نسبة مائوية: وحدة المؤشر .2

  : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 مكاتب البريدعدد  -

 مكاتب البريد المجهزة بوسائل دفع إلكترونيعدد  -

  (منظومة،): طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4

 الديوان الوطني للبريد  مصالح :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
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 كّل سنةنهاية :  تاريخ توفّر المؤشر .6

 توفير وسائل (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

الدفع االلكتروني لتخفيف الضغط على مكاتب البريد والتشجيع على المعامالت 

 االلكترونية

 

اإلدارة + الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .2

 لتكنولوجيات االتصال بالوزارةالعامة 

III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -2
 : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   -3

 (د.م) 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات  األنشطة 
موزع آلي للنقديات، تركيز آالت طرفية،  011تركيز  -

 إقتناء تجهيزات إعالمية، تطوير منظومة النقديات، 
تطوير وتدعي  شبكة اإلتصال، إقتناء منظومة منصة 

تطوير النظام المعلوماتي إفترانية للتجارة اإللكترونية، 

 ...وتدعي  شبكة اإلعالميةتطوير للخدمات المالية، 

3,732 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

نسرررربة مكاتررررب  : 1.1.1.1المؤشددددر 

جهرررررزة بوسرررررائل ا لررررردفع البريرررررد المل

 اإللكتروني

   ℅21 ℅33 ℅50 ℅65 ℅81 
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 عمي  ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتية  ت :3.1.2.1المؤشر 
 

 3-1-2-1:  المؤشر رمز

   عمي  ربط المكاتب البريدية بالشبكة والمنظومة المعلوماتيةت :تسمية المؤشر

  :تاريخ تحيين المؤشر

 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 البنية التحتية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الخدمات البريدية الشاملة:  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

تقريب الخدمات البريدية من المواطن والمساهمة في  :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

  التهيئة الترابية في مجال البريد

مؤّشر يتعلّ  بقياس نسبة تعمي  منظومات المعلوماتية المالية  :تعريف المؤشر .4

 والبريدية وربطها بشبكة األنترنات   

 (Ind d’activité)نشاط  :نوع المؤشر .5

باعتباره يتعلق بتطوير وسائل / (( efficienceمؤشر مؤشر مؤشر فاعلية :طبيعة المؤشر .6

 العمل   

 ...(الجهويةحسب الجهات، حسب اإلدارات )التفريعات  .2

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

     

 : كاآلتيُيحت ب (: Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

 العدد الجملي لمكاتب البريد /عدد مكاتب البريد المجهزة باالعالمية
 

 نسبة مائوية: وحدة المؤشر .2

عدد مكاتب البريد المجهزة باالعالمية،  :المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 العدد الجملي لمكاتب البريد

، مصالح إستمارة، تقرير، إستبيان)طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .4

 ...( البريد التونسي

 الديوان الوطني للبريد  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
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 سنةنهاية كّل :  تاريخ توفّر المؤشر .6

تحسين نسب التغطية بالشبكة البريدية وتقريب  :القيمة المستهدفة للمؤشر .2

 الخدمات البريدية خاصة بالمناط  النائية 

اإلدارة + الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 العامة لتكنولوجيات االتصال بالوزارة
    

III.   ق     في  تائج    ؤ 

 

  :   ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   -1
 : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   -2

 األنشطة 
 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات 

 (د.م)
إقتناء تجهيزات إعالمية، إقتناء تجهيزات إعالمية وإتصال، تطوير -

 النظام المعلوماتي للخدمات المالية

 السالمة المعلوماتيةتطوير وتدعي  شبكة اإلعالمية، -
boite postal numérique, cachet postal 

électronique, lettre recommandé électronique, 

révision système comptable…  

9,668 

 

 
 
 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

عمري  ربرط ت  :1.1.1.1المؤشر 

المكاتررررب البريديررررة بالشرررربكة 

   والمنظومة المعلوماتية

   ℅91 ℅93 ℅95 ℅98 ℅100 
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  نسبة إنجاز المشروع: 1-1-3-1 بطـاقة المـؤشــــر
      

 1-1-3-1:  المؤشر رمز
 نسبة إنجاز المشروع :تسمية المؤشر

 موفى السنة :تاريخ تحيين المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التحتية الرقميةالبنية : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

  تأمين حركة االتصاالت: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 تدعي  الثقة الرقمية في مجال االتصاالت :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .1

 :تعريف المؤشر .3
 مؤشر نشاط :نوع المؤشر .4
  (( efficienceمؤشر فاعلية  :طبيعة المؤشر .5

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 نسبة مائوية: وحدة المؤشر .1

  متابعة نشاط المؤسسة :رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .2

 الوكالة الفنية لالتصاالت: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 :  تاريخ توفّر المؤشر .4
  :القيمة المستهدفة للمؤشر .6

 لالتصاالتالوكالة الفنية : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .6

III.   ق     في  تائج    ؤ 
     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 :ل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ  تح ي -1
 : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   -2

 األنشطة 
 2112لألنشطة اإلعتمادات تقديرات 

 (د.م)
إقتناء وتركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات الخاصة  :المشاريع المتواصلة

 بمنظومة المراقبة لحركة االتصاالت

اقتناء وسائل نقل، تجهيزات إعالمية، صيانة التجهيزات   : المشاريع الجديدة

(  القسط األول)والتطبيقات الخاصة بمنظومة المراقبة لحركة االتصاالت 

 (السنة األولى) Sys  CDRS السنة الثانية، صيانة المنصة التقنية 

7,560 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

نسبة  :  1.1.1.1المؤشر 

 إنجاز المشروع
 

   ℅30 ℅60 ℅85 ℅90 ℅90 
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بطاقات      آت     ؤ  ات 
  ب ية في ب  ا ج     ت خ ة   ع   ية

    ق ية   تحتية
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 الديوان الوطني للبريد : 1بطاقة عدد 

 برنامج البنية التحتية الرقمية 

I- التعريف 

النشاااالبالدي اااخدبادبااااخباتبالجاااااااتباليا واااخبالدي خ اااخب ب  ااااا ب الجااا  تب: النشاااال الر ي ااا ي.1

الخااخباتبالال اااخبالدي خ ااخبذاااادمب  االلوبااااخباتبا اامب مل اساااابباامببااااب  اا بالدا ااا تبالدي خ اااخبب غييهاااببااا 

 . غييهابب بالخخباتبالتعل خباالط ابابالدي خ خب  ائدبال   بالن خ خبالدي خ خبذادم 

 6002الصنفب  تثنائيببنلبا ت بدب: ترتيب املنشأة. 2

بملن  هاببااا بدبداخ بب5999جا ا بب51الار  بيا بب9995لاانخبب5001ذبادبداخ ب: مرجا  حدادا . 3  ملا  

 .6002ج ا بب55الر  بي بب6002لانخبب5091 با بدبدخ بب6001ج ا بب61الر  بي بب6000لانخبب5102

 :مرج  التنظيم حداري واملالي.  4

بملن  هاببااا بدبداخ بب5999جا ا بب51الار  بيا بب5999لاانخبب5001ذبدبدخ ب ب6000لاانخبب5102 ملا  

 .6002ج ا بب55الر  بي بب6002لانخبب5091 با بدبدخ بب6001ج ا بب61الر  بي ب

ااا بب6055-6002د اااخبادااااابربلل  اااي ب:  تااااريم ام ااااع د ااار عقاااد برناااامج بااا ن الاااوزارة وامل سساااة. 5 ملم 

 . 6055جاا يببب2الصا قخبدل بباتا وخب

 

II- اطار القدرة على ألاداع: 

 :    يامل ج خبالعابخ •

الخااااخباتب"بااااااهمخببةافااااد بياااا بالدياااااابربال د اااا ب: تحديااااد املساااااهمة  ااااي مهاااادا  البرنااااامج •

 ".الدي خ خبالشابلخ

مل دوااالبالخااااخباتبالدي خ ااااخبباااا بالااا اه ب الااااااهمخبياااا بال    ااااخبب:مهااام ألاولويااااات وألاهاااادا  •

 .ال ياا خبي ببجالبالدي خ

 :م شرات قيس الاداع ومهّم ألانشطة •

 ألانشطةمهّم  م شرات قيس الاداع

ناةخبالتغط خب: 5.5.6.5الرفدب

الدي خ خبدلىببات مبالةلخ اتب

 آالفب ا  ب50لكمب

 اناءببكامللبادوخبحضدوخب  و  خ،• 

 ت   خب ملأه مباله ابمبالدي خ خ،• 

 اقتناءبالع ا ات،• 

   بخباله ابمبالدي خ خ،• 

 ملجهيزاتبادوخ خب بعخاتببختل خ،• 

 . بعخاتبالن مب فهصبالهدبات• 

ناةخبالخفاب: 6.5.6.5الرفدب

 لك ي نيبدلىببات مببكامللب

 الدي خ

 اقتناءبب اداتبآل خ،• 

 TPE Bornes،POSاقتناءب• 

 الد  بإلىبالنسخخباليخ خ بب بالنظامبالعل باتيبللن خ ات،• 

 •Certification PCIDSS et EMV 
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 Passerelle de paiement sécurisé 3Dإدا  به كلخب• 

ناةخبتعم  بب0.5.6.5الرفدب

  د ب خبدلىببكامللبالدي خ

 اقتناءبملجهيزاتبإد ب خب املصالبلختلفبالصالح،• 

 ،(solution wifi)ملط ودب ملخد  بفةكخب ملصالب إلاد ب خب• 

 الا بخبالعل بامل خ،• 

 •Boite postal numérique, cachet postal numérique, accusé 

de réceptionélectronique, lettre recommandée électronique. 
 

 :حجراعات املصادبة •

 ملن  حب إملمامباله كمبالتنظ ميبامابياتج لبل اقابالر اخب مل جهات ابالات ةل خ،ب 

 ملن اااااا حب إملمااااااامبالنظااااااامبذ الااااااقيبالخاااااااتباااااااأد ا بالااااااخ  ا بقصااااااخبملضاااااام نببب تضاااااا اتب

  مل اق اتبالديبخببابالطدفبإلاجتما  ب الصا قبدلي ا،ب

 6052ملن  لباداابرب اتخاااتبلانخب، 
 

III.  امل زانية: 

 ال ا  
 ( .ااهاابب)

 2112تقديرات  2112مبرمج  

 425000 409000 مجموع املوارد

 000 383 346000 املوارد الذاتية

 000 42 63000 *منحة الصندوق 

  صّر
ّ
 0 000 21 منحة الت

 000 42 000 42 منحة التنمية 

 ال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب  ملصالب بصنخ قبملنم خب* 

 بيزاا خبالتصد ف
 ( .ااهاابب)

 2112تقديرات  2112مبرمج  البيانات

 000 323 000 343 حيرادات الذاتية

 300 104 91000  دمات بريدية

 590160 521100  دمات مالية

 99190 90200 مقابل تأج ر مرصدة حد ار والشيكات

   1100 التعريفاتمراجعة 

 393000 000 332 نفقات التصر 

 20200 19 121 ا  اتبالتا يي
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 2000 6961 ضدائلب ا اءات،بادةاءببختل خ

 05100 005200 ادةاءبذد ا 

 م زانية التنمية
 ( .ااهاابب)

 6052بديبرب 6059مل خ داتب

 ( ف دات)

 6052بديبرب

 (تعهخات)

 اه بالشا سا

15 000 
 البناعات 165 24 550 40

 السالمة 335 1 820 2

 حعالمية  000 9 959 24 500 15

 التجه زات 500 7 689 8 500 11

 املجموع 000 42 018 77 000 42
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 الديوان الوطني لإلرسال حذاعي والتلفزي : 2بطاقة عدد  

 برنامج البنية التحتية الرقمية

I- التعريف 

 

 ا اااااتغ لب صااااا ااخب مل  ااااا ابفاااااةكاتبلت اسااااااب ملةاااااا لبالدااااايابربإحاااااخا ب:النشاااااال الر ي ااااا ي 

 إلاذاد خب التل زوخب العط اتب بثب إ  البالديابربالتل زوخب إلاذاد خ

 (5990ا فمديب)بنلبإلاحخا ب" ا"صنفب:ترتيب املنشأة 

  5990الر  بي بغد بف  ددبب5990لانخبب9ال اا  بدخ ب: مرج  الاددا. 

 5990ج ل خبب62الر  بي بب5990لانخبب5202ذبدبدخ ب:ليمرج  التنظيم حداري واملا 

 تاريم ام اع د ر عقد برنامج مو مهدا  ب ن الوزارة وامل سسة : 

 .6050ا فمديبب60ملم  بالصا قخبدل بباتا وخبب6055-6002د خبالديابربلل  ي ب

 

II- اطار القدرة على ألاداع: 

 

البااا التلفاازي و حذاعااي ماات مهاام التوجهااات تعتباار   رقمنااة شاابكات : الاسااتراتيجية العامااة

حساااتراتيجية للاااديوان الاااوطني لإلرساااال حذاعاااي و التلفااازي و اااي توجهاااات ت ااامت دسااات 

مات ( الصاوت و الصاورة)استغالل الطيف التارددي مات جهاة و تحسا ن جاودة ات ادمات 

تصااتت جهة ثانية باإلضافة الى ادترام التعهدات الدولية  اصة م  الاتحااد الادولي لال

((U.I.T  و ا اااالع ( تلفااازي و اذاعااي)القاضااية ب ااارورة الانتقااال الاااى البااا الرقمااا  ألار اا ي

 ׃الطيف الترددي لفا دة اتجيل ات امس مت الهاتف اتجوال، وقد تم ذلك على مرادل

تتعلا  بانجااز شاباة التلفازة الرقمياة  2115الاى سانة  2119مردلة مولاى تمتاد مات سانة  -

 ألارضية 

 .تتعل  برقمنة شباة البا حذاعي 2121الى سنة  2112ثانية تمتد مت سنة مردلة   -

•  

الةن اخبالتهت اخب"بااهمخببةافد بيا بالديااابربال د ا ب:تحديد املساهمة  ي مهدا  البرنامج •

 ".ل ملصاالت

 .ملط ودبالةن خبالتهت خبل ملصاالت:مهم ألاولويات وألاهدا  •

 : م شرات قيس ألاداع ومهّم ألانشطة •

 مهّم ألانشطة م شرات قيس الاداع

ناةخبتغط خبفةكخب: 1.5.5.5

 الةثبالدقمي
 TNTبشد عبتغط خبفةكخبالةثبالدقميب
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 :  حجراعات املصادبة •

 ،ملم بالصا قخبدلىبجم ابالنص تبالتنظ م خبالل بالخ 

 بباااابإبكاا خبداجعاااخبالنظاااامبذ الاااقيبالخااااتبااااا د ا ب ذلاااوبملةعاااابلداجعاااخبهدو اااخبإ ااانا ببنهاااخ

 .إلااتاج

III.  امل زانية: 

 ال ا  
 ( .ااهاابب)

  2112تقديرات  2112مبرمج  

 04744 46532 مجموع املوارد

 13411 11111 املوارد الذاتية

 32311 33532 *منحة الصندوق 

  صّر
ّ
 66729 69260 منحة الت

 50576 2909 منحة التنمية 

   ملصالب بصنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب* 

 

 بيزاا خبالتصدف
 ( .ااهاابب)

2112مبرمج  البيانات  2112تقديرات    

 13400 11111   ااااااادا اتباللامل خ

 128 40 076 39 ا  ااااااتبالتصااااادف

 481 9 444 9 نفقات التسي ر

 374 17 707 16 معباع ألاعوان

ل
ّ
 273 13 472 12 التد 

 

 م زانية التنمية

 ( .ااهاابب)     

2112تقديرات  2112 مبرمج البيانات  

 10572 2919 نفقات التنمية باعتبار تسديد مصل الديتمجموع 
      

 9280 3251 مشاري  التنميةمجموع 

 511 1100 شباة البا التلفزي الرقم  ألار  ي 

 500 1 800 تطوير التغطية حذاعية  

 550 1 550 شباة البا حذاعي الرقم 
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 300 300 اقتناع مجهزة قيس 

الشباة  حي نوتواليا  بصرية  وصالت للربط الهرتزي 

 للحزم الهرتزية الوطنية
1800 1 300 

 500 1 0 تستقبال البرامج التلفزية الف ا ية متنقلة محطات مرضية 

 400 900 البناعات اتجديدة وتوسي  بعض املراكز وترك ز دامل هوا يات

 501 600 تاييف وتأم ن معدات الطاقة 

 150 50 املسالك اتجبلية ات اصة واملشتركة 

 580 50 دراسات 

 50 100 معدات مراقبة وتأم ن

 200 200 تجه زات اعالمية وبرمجيات وتطوير وسا ل الاتصال  

 451 400 تجديد مسطول السيارات 

 1292 1059 تسديد مصل الديت

 

2112و  2112املبرمجة لسنتي مهم املشاري    
 ( .ااهاابب)

 اه بالشا سا 6052بديبرب 6059مل خ داتب

 فةكخبالةثبالتل زدبذ ضقي 900 511

 ملط ودبالتغط خبإلاذاد خ 5000 1511

 فةكخبالةثبإلاذا  بالدقمي 550 550 1

  ص تبللدبطبالهدملزو مل   ابالشةكخبالدقم خبللجزمبالهدملزوخ 5000 1311

 بهطاتبا ض خبال ت ةالبالديملمجالتل زوخبال ضائ خ 800 1511
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 ATTالوكالة الفنية لالتصاتت  :3بطاقة عدد 

 

 تأم ن دركة الاتصاتت: 3البرنامج الفرعي 

I-التعدوفب 

 

ملتاا لىبال بالااخبال ن ااخبل ملصاااالتبملااأبي بالااخد بال عاايبل اهااا بالعخل ااخب  :النشااال الر ي اا ي .5

  : ملكلفبلهلابالغدضباالهامبالتال خ.   ملصالي بجدائ بااظمخبالعل باتب

ملل اااايب بعاليااااخباذ  بالةهااااثب بعا نااااخبجاااادائ بااظمااااخبالعل باااااتب  ملصااااالبالصااااا   بب-

 د بالالطخبال ضائ خبهة ابللتشدساباليا دباببالعمم،

التنا قبباببختلفببشغل بالشةكاتبالعم ب خبل ملصااالتب بشاغل بفاةكاتبالن ااذب -

 ملصاااااالتبف ماااااب تعلااااقباالهااااامبال ب لااااخبإلااااىبال بالااااخبهة ااااابللتشاااادساب بااااز  دباااااخباتب

 اليا دباببالعمم،

ا ااااااتغ لبالنظ باااااااتبال هن ااااااخبلداقةااااااخبحد ااااااخب ملصاااااااالتبياااااا بإهااااااا باح اااااايامبال ا  ااااااقب-

الخ ل ااااااااخبالتعل ااااااااخباه اااااااا قبإلاناااااااااا ب ذهاااااااادبال اا ا ااااااااخبالتعل ااااااااخباهما ااااااااخبالعط اااااااااتب

 .الشخص خ

بب6050اا فمديبب2الار  بيا بب6050لاانخبب1102خ بذبدبداخ بذبدبد:مرج  حددا  .6  ماابملا  

 .6052ا تبب51الر   بي بب6052لانخبب991ملن  هبب إملماببباا بدبدخ ب

ب6050اااا فمديبب2الااار  بيااا بب6050لاااانخبب1102ذبااادبداااخ بب:مرجااا  التنظااايم حداري واملاااالي .0

بملن  هبب إملماببباا بدبدخ ب  .6052ا تبب51 بي بالر   ب6052لانخبب991 مابمل  

 

II-إها بال خ  بدلىبذ اءب: 

 

 :الاستراتيجية العامة •

بااهمخببةافد بي بمله  قباهاخافبالديااابربال د ا ب: تحديد املساهمة  ي مهدا  البرنامج •

 ،"ملأبي بحد خب ملصاالت"الثالثب

 تدعيم الثقة الرقمية  ي مجال الاتصاتت:هم ألاولويات وألاهدا  •

 : الاداع ومهّم ألانشطةم شرات قيس  •

 مهّم ألانشطة م شرات قيس الاداع

نسبة  :1.1.3.1امل شر 

 انجاز املشروع

 

 :املشاري  املتواصلة

إقتناءب ملد يزب مله ي بالتجهيزاتب التطة  اتبالخاصخبب-

 امنظ بخبالداقةخبلجد خب ملصاالت

 :املشاري  اتجديدة
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 اقتناءب  ائمبا مب-

 ملجهيزاتبإد ب خبب-

ص ااخبالتجهيزاتبب التطة  اتبالخاصخبامنظ بخبالداقةخبب-

 الانخبالثاا خبب(  ال اطبذ ل )لجد خب ملصاالتب

 ص ااخبالنصخبالت ن خب-

  Sys CDRS(الانخبذ لى) 

 

III. اليزاا خب: 

 * املوارد
 ( .ااهاابب)

 الة ااات 6059مل خ داتب

 التصدفبا  ات 965

 التنم خبا  ات 560 7

 املجموع العام 481 8

 اليزاا خبالعابخبللخ لخ* 

 

 2112سنة م زانية التنمية ل
 ( .ااهاابب)

 اه بالشا سا 6059مل خ داتب

 الجم ع 560 7

 
 الشا سابالت اصلخ

 

إقتناءب ملد يزب مله ي بالتجهيزاتب التطة  اتبالخاصخبامنظ بخبالداقةخبلجد خبب-

  ملصاالت

 
 الشا ساباليخ خ 

 
 اقتناءب  ائمبا م -

 
 ملجهيزاتبإد ب خب-

 

ص ااخبالتجهيزاتبب التطة  اتبالخاصخبامنظ بخبالداقةخبلجد خب ملصاالتبب-

 الانخبالثاا خ(  ال اطبذ ل )

 
 (الانخبذ لى)Sys CDRS  ص ااخبالنصخبالت ن خبب-
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 CERTمركز الدراسات والبحو  لالتصاتت   :4بطاقة عدد 
 

 البنية التحتية الرقميةبرنامج 

I-التعدوفب 

 

ااخب:النشاال الر ي اا ي. 1 اتب ملصاااالتب الخ ا اااتبال ن   الداقةااخب ال ةا لبال عاايبلتجهياازاتب بعاخ 

 اااااااخبا ةااااااا لبالتجهيااااااازاتب الااااااا ا بال ااااااايب مكااااااا ب بطهاااااااابااااااااالخطبالعمااااااا بي،ب الةهااااااا  بيااااااا بب اااااااخا ب
 
التعل

اتب ملجهيزاتب ملصاالت  .  ملصاالت،ب اتةا اتب ال ه صاتبال ن خبلعخ 

بصنفببنلبإلاحخا ب" ب"صنفب: ترتيب املنشأة. 2  6050بنلببا سب" ا"   

 5999 يامديبب05الر  بي بب5999لانخبب511ال اا  بدخ ب :مرج  حددا . 3

ب5999 ياااامديبب60الااار  بيااا بب5999لاااانخبب5995  ذبااادبداااخ:مرجااا  التنظااايم حداري واملاااالي. 4

بملن  هبباا بدبدخ ب  .5991ا ت بدبب52الر  بي بب5991لانخبب6000 اللدبمل  

د اااخبذهاااخافبلل  اااي ب: ام ااااع د ااار عقاااد برناااامج مو مهااادا  بااا ن الاااوزارة وامل سساااةتااااريم . 5

 .6055ف  ددبب62ملم  بالصا قخبدل بباتا وخبب6002-6055
 

II-إها بال خ  بدلىبذ اءب: 
 

 :الاستراتيجية العامة  •

بااهمخببةافد بي بمله  قباهاخافبالديااابربال د ا ب: تحديد املساهمة  ي مهدا  البرنامج •

 ،الثالثبالةن خبالتهت خب ملصال خ

 املساهمة  ي تطوير البنية التحتية لالتصاتت،: مهم ألاولويات وألاهدا  •

 : م شرات قيس الاداع ومهّم ألانشطة •

 مهّم ألانشطة م شرات قيس الاداع

  

 

 :املصادبةحجراعات  •

 ،ملم بالصا قخبدلىبجم ابالنص تبالتنظ م خبللمد ز 

 بدااادضببشاااد عب ابااادبحكااا بيب تعلاااقباتن ااا حبالنظاااامبذ الاااقيبالخااااتبااااا د ا ب ذلاااوبملةعااااب اااّت  

 .لداجعخبهدو خبإ نا ببنهخبإلااتاج
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III. اليزاا خب: 

بال ا  ب بصخ ها .5  اه  
 ( .ا)                                                                                                       

 2112مبرمج  2112متوق   2112مبرمج  الة ااات

 13 231 2234 9341 مجموع املوارد

 9331 2234 9341 حيرادات الذاتية

 4411 1 1 * منحة الصندوق 
 1100 0 0 بنهخبالتنم خ

 .صنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب  ملصال)*( 

 بيزاا خبالتصد ف .6
 (د.م)                                                                                                                                                                                                              

2112مبرمج  البيانات 2112متوق    2112تقديرات    

 2331 6689 2391 اللامل خب  ااااااادا ات

 9121 2543 9022 اسداع  دمات ودراسات

 2200 2210 6800 مطابقة ألاجهزة الطرفية ودماية املستهلك

 920 250 1170 جودة الشبكات

 010 000 300 دراسات وبحو 

 5560 992 752 تصدير ات دمات

 231 312 318 حيرادات العادية ألا رى 

 8588 4130 8421 ا  ااااااتبالتصااااادف

 2202 2018 2068 مجموع نفقات التسي ر

 6206 6156 6213 معباع الاعوان

 180 140 140 ضرا ب و مداعات و دفوعات مماثلة
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 بيزاا خبالتنم خ .0
 ( .ا: ال حخ )   

 البيانات
 2112املبرمج لسنة  (دفوعات) 2112

 دفوعات تعهدات املتوق  املبرمج

 3311 3535 321 1423 مجموع نفقات التنمية

 5950 6501 290 5190 املشاري  املتواصلة

 610 696 52 000 بعخاتبقّس

 150 121 26 690 بخديبللم ئمخبالكهد بغناهّا خ

 690 060 061 610 بعخاتب بدبج اتب ملطة  اتبإد ب خ

 520 590 0 590 بعخاتبا م

 620 000 512 600 ت   خببختل خملجهيزاتبدابخب دمل اتب

 10 11 60 60 ملجهيزاتبإ ا وخ

 90 500 500 20 ملنم خبالخدياتب ملأه مبالك اءات

 000 001 0 510 الصا قخبدلىبالخ ا اتب التابعخب   ت مبال عي

  :مشروع جديد

ملد يزببنظ بخبااصخبلكافهخبذجهز بالي الخب

 ال ااوخالاد قخب التأمل خبب بالا قب

1 1 4411* 4411* 

 .صنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب  ملصالبنهخبب ب )*(
 

 2112و  2112مهم املشاري  املبرمجة سنتي 
 ( .ا)

 البيانات
 2112املبرمج لسنة  (دفوعات) 2112

 دفوعات تعهدات املتوق  املبرمج

 150 121 26 690 بخديبللم ئمخبالكهد بغناهّا خ

 690 060 061 610 بعخاتب بدبج اتب ملطة  اتبإد ب خ

 90 500 500 20 ملنم خبالخدياتب ملأه مبالك اءات

 000 001 0 510 الصا قخبدلىبالخ ا اتب التابعخب   ت مبال عي

  :مشروع جديد

ملد يزببنظ بخبااصخبلكافهخبذجهز بالي الخب

 الاد قخب التأمل خبب بالا قبال ااوخ

1 1 4411* 4411* 

 .صنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب  ملصالبنهخبب ب )*(
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 لبرنامج  الثانيا
 األعمال االلكترونية واالستعماالت  "

 "والتجديد
 
 

 : البرنامج رئيس
 السيد سامي الغزالي

 عام  القتصا     ق ي   ال تث ا    إلحصا     ي    
 2112فيف    14   ؤ خ في  22            :  جع   ت  ية

 

 رؤساء البرامج الفرعية البرامج الفرعية رئيس البرنامج مجنالبر

  

األعمال اإللكترونية 

 االستعماالت والتجديدو

 السيد سامي الغزالي

 األعمال اإللكترونية  
  ة فاتن الشابي  السيد

 االستعماالت  
 سفيان الخالدي  السيد

  

 التجديد  
 السيد محمد عدنان زيان 
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 األعمال اإللكترونية واإلستعماالت والتجديد  تقديم برنامج  .1

 واستراتيجيته
 

 
 

 

 

    ال  ال كت   ية 
    تج ي    ال تع االت

    ال 
  ال كت   ية 

       القتصا  
     ق ي

  ال تع االت

        ال تث ا 

   تج ي 

  كز  إل الم    تك ين 
   ت ثيق        ات في 
 تك    جيا      صالت

      ة   ع يا 
      صالت

   عه              ات 
  تك    جية في 
      صالت

 خارطة البرنامج
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 واالستعماالت والتجديد إستراتيجية برنامج  األعمال اإللكترونية .0.0

 

 

المجاالت االقتصادية في إطار السعي إلى دع  منظومة اإلنتاج والخدمات في مختلف 

واالستعماالت  اإللكترونية واالجتماعية وتطويرها فإن استراتيجية برنامج األعمال

والتجديد ترتكز على نشر الثقافة الرقمية عبر تعمي  استعماالت تكنولوجيات المعلومات 

و االتصال في عديد المجاالت وعلى مساندة خل  القيمة المضافة عبر تشجيع بعث 

 :البرنامج بصفة عامة إلى يسعىالمشاريع ودفع التجديد وخل  اإلبداع وفي هذا اإلطار 

  األعمال واإلحاطة بالمؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية في مجال تطوير مناخ

 .االقتصاد الرقمي

 دع  استعماالت تكنولوجيا المعلومات في القطاعين العام والخا  ولدى العموم. 

 التجديدو بعث برامج البحث والتطوير. 

 تحسين جودة التكوين بالتنسي  مع المؤسسات والهياكل المعنية. 

 

 اإللكترونية البرامج الفرعية لبرنامج األعمالتحديد 2.1.

 :واالستعماالت والتجديد

 :يتفرع هذا  البرنامج إلى ثالثة برامج فرعية 

 :والذي حددت مشموالته كما يلي األعمال اإللكترونية: 0البرنامج الفرعي - ب

 

المساهمة في دفع االستثمار في مجال االقتصاد الرقمي واإلحاطة  

 قدراتها التنافسية،بالمؤسسات وتعزيز 

متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخا  في ميدان  

 االقتصاد الرقمي،

تقدي  المقترحات الهادفة لمزيد النهوض بمشاريع الشراكة بين القطاعين  

 .العام والخا 
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 :والذي حددت مشموالته كما يلي االستعماالت: 7البرنامج الفرعي   - ت

 

الدراسات االقتصادية وونع التوّجهات والخيارات للبرامج الوطنية إعداد  

لتعمي  استعماالت تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مختلف المجاالت 

 وتطوير المحتوى،

 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالنهوض باالقتصاد الرقمي ، 

 .  اد الرقميتنفيذ جميع المهام المندرجة في إطار تنمية االقتص 

 

 :والذي حددت مشموالته كما يلي التجديد: 3البرنامج الفرعي - ث

 

تطوير ودع  القدرات والكفاءات والعمل على مالءمتها لحاجيات  

 القطاعين العام والخا ،

  .والتجديد والتطويربعث برامج البحث   

  .تحسين جودة التكوين وملك بالتنسي  مع المؤسسات والهياكل المعنية  
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برنامج األعمال أهداف و مؤشرات قيس األداء الخاصة ب  .7

 اإللكترونية واالستعماالت والتجديد
 

 :تقديم أهداف ومؤشرات البرنامج .0.7

 

 

 :تحفيز بعث المؤسسات و اإلحاطة بها:  0-0-7الهدف 
 

 :وملك عبرتحفيز بعث المؤسسات و اإلحاطة بها    : تقديم الهدف 

  مساندة خل  القيمة المضافة كأساس الستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل

 . فيها عبر تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد

  تطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجاالت عبر حفز االستثمار في

 .ع نمن االقتصاد الرقميتكنولوجيا المعلومات واالتصال والتموق

 المساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميّزة ومساندتها. 

 8181تونس الرقمية "الوطني االستراتيجيالمخطط : مرجع الهدف" 

 

 عدد المؤسسات المتحصلة على عالمة مؤسسة ناشئة:  :0.0.0.8المؤشر       

 (Label Start Up) 

 المؤشرات األهداف

تحفيز :  0.0.7الهدف 

بعث المؤسسات و 

 اإلحاطة بها 

 

عدد المؤسسات المتحصلة على عالمة : 0.0.0.8المؤشر 

 مؤسسة ناشئة

 (Label Start Up) 

  

تدعيم  : 0.7.7الهدف 

االستعماالت الرقمية 

 للجميع

 نسبة استعماالت األنترنات : 0.0.8.8المؤشر 

 :0.3.7الهدف 

 تحفيز التجديد   

 وتحسين جودة التكوين

 

عدد مشاريع البحث المثمنة بالمدرسة   0.0.3.8المؤشر  

 العليا للمواصالت بتونس

نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة    8.0.3.8المؤشر  

و التكوين بالمعهد العالي  للدراسات التكنولوجية في 

 المواصالت

مجال التطبيقات عدد المتكونين في  33.0..8المؤشر 

  الجوالة
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 :مبررات اعتماد المؤشرات 

علما وأن هذا . ال يوجد حاليا إطار ترتيبي  ينظ  ويعرف ويبين كيفية االحاطة بالمؤسسات الناشئة

يمكن أن يشمل المشاريع التي هي في طور الفكرة واإلعداد  االقتصاديةالصنف من المؤسسات 

ول  تكتسب بعد الشخصية القانونية عن طري  تكوين شخص معنوي متمثل في شركة والهدف من 

هو أن يحتضن نشأة المؤسسة من طور الفكرة إلى ( مشروع قانون إطاري)ار الترتيبي اإلط

وسيمثل . التي تتخللها عّدة مراحل من بينها مرحلة التكوين القانوني االستغاللمرحلة الشروع في 

مشروع القانون بيئة ومناخ خصوصيين يسمحان بتوفير الظروف الضرورية لتطوير المؤسسة 

تتالئ  من حيث النظ  القانونية لتكوين وتسيير  أن األطر القانونية الحالية ال ارباعتبالناشئة 

مع الصبغة  ،وطبيعة الحوافز المالية الممنوحة والعالقات الشغلية االقتصاديةالمؤسسات 

 .التكنولوجية البحتة والمجّددة للمؤسسة الناشئة

 

  اإللكترونيةاألعمال البرنامج الفرعي مؤشرات قيس األداء 

 

تطوير مناخ األعمال واإلحاطة . 0.7الهدف

 بالمؤسسات
 الوحدة

 م.ق إنجازات

7102 

 

 تقديرات

2014 2015 7108 2018 2019 2071 

عدد : 0.0.0.7المؤشر 

المؤسسات المتحصلة على 

 عالمة مؤسسة ناشئة

 (Label Start Up) 

     عدد 
0 20 40 

 

 

 االستعماالت الرقمية للجميعتدعيم : :  0-2-7الهدف  -
 

 وملك عبر  تدعيم االستعماالت الرقمية للجميع:   تقديم الهدف: 
 

  نشر الثقافة الرقمية عبر تعمي  استعماالت تكنولوجيات المعلومات واالتصال في

  .جميع القطاعات

 تطوير مجال التوثي  الرقمي لتبسيط إجراءات النفام إلى المعلومة لفائدة العموم. 

 

  8181تونس الرقمية "المخطط الوطني االستراتيجي: مرجع الهدف" 
 

  نسبة استعماالت األنترنت :0.0.8.8المؤشر: 
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 مبررات اعتماد المؤشر : 

د لعداعن طري  قسمة ( نمكاأي من )نات نتراأل اد الذين استعملوا ألفراتحتسب نسبة 

لكلي د العداعلى ة ألخيراشهر أ 3ل خالا األنترنات ستخدموالذين اد الكلي لألفرا

أو الشبكات الجوالة  القارة لشبكة ام األنترنات عبر استخدايمكن . اد المستجوبينلألفر

الجوال لهاتف ملك الحاسوب وايشمل األنترنات ولى م إلنفاايتيح  ز جهابواسطة أي 

 .لرقميةز التلفاة اجهزب وأأللعات اآالولرقمي الشخصي المساعد وا

  االستعماالتالفرعي  البرنامجمؤشرات قيس األداء: 

 

تدعيم االستعماالت  . 0.7.7الهدف 

 الرقمية للجميع

ق م  إنجازات

7102 

 تقديرات

2019 2016 2018 2016 2012 2071 

نسبة  :0.0.7.7المؤشر 

 استعماالت االنترنت
%36.9 %48.5 %49.6 %55 %62 %64 %70 

 

 تحفيز التجديدوتحسين جودة التكوين:  0-3-7الهدف  -
 

 

  وملك  وروح المقاولة في المجال الرقمي تحفيز التجديد: الهدفتقديم

 :عبر

  والمقاولةإحداث آليات تمويل وإقرار حوافز نريبية للنهوض بالتجديد الرقمي، 

  تفعيل آليات التعاون الدولي إلنجاز مشاريع مهيكلة للبحث والتجديد في مجال

التحك  فيها واستغاللها في  تكنولوجيات المستقبل والخدمات مات العالقة بهدف

نطاق شراكة فعالة بين مشغلي شبكات االتصاالت والمؤسسات الناشطة في 

 .القطاع

  الفكرية في مجال تكنولوجيات المعلومات  الملكية وحماية البراءة تسجيل دع

 .واالتصال

  تحسين جودة التكوين بمؤسسات التعلي  العالي الممولة من ميزانية الوزارة 

 8181تونس الرقمية "ستراتيجيالمخطط الوطني اال: هدفمرجع ال" 

 مبررات اعتماد المؤشرات : 
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عدد مشاريع البحث المثمنة بالمدرسة العليا للمواصالت : 0.0.3.8المؤشر  -

استغاللها  قعيت  اعتماد هذا المؤشر لتحديد عدد مشاريع البحث التي :بتونس

 .صلب النسيج االقتصادي التونسي

نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة والتكوين بالمعهد :8.0.3.8المؤشر   -

ت  اعتماد هذا المؤشر لقياس : العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت

 .8102مدى تقدم أنشطة المعهد في اتجاه تحسين جودة التكوين بالنسبة لسنة 

ت  اعتماد :هاتف الجوالعدد المتكونين في تطوير تطبيقات ال :3.0.3.8المؤشر  -

هذا المؤشر لقياس تطور عدد المتكونين والمختصين في تطوير وبرمجة 

 .Androidتطبيقات الهاتف الجوال الخاصة بنظام التشغيل أندرويد 

-  

 

  التجديدالبرنامج الفرعي مؤشرات قيس أداء: 

 

تحفيز التجديد و تحسين . 0. 3.7الهدف

 جودة التكوين
 الوحدة

ق م  إنجازات

7102 

 تقديرات

2019 7106 7108 2016 2012 2071 

عدد مشاريع : 30.0..8المؤشر 

البحث المثمنة بالمدرسة  العليا 

 للمواصالت بتونس

 عدد
  

10 15 20 25 30 

نسبة التقدم في :8.0.3.8المؤشر 

مراجعة برامج الدراسة و التكوين بالمعهد 

العالي  للدراسات التكنولوجية في 

 المواصالت

 نسبة
  

01%  31% 21% %100 
 

عدد المتكونين في : 3.0.3.8 المؤشر

  التطبيقات الجوالةمجال 
 عدد

    
0111 0111 0111 
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 :تقديم أنشطة البرنامج .7.7

 

 :اإللكترونيةأنشطة البرنامج الفرعي األعمال  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشرات األهداف

 

 تقديرات

7106 

 األنشطة
 اإلعتمادات

 التقديرية

:  0.0.7الهدف 

تحفيز بعث 

المؤسسات و 

 اإلحاطة بها

 

عدد  :0.0.0.8المؤشر 

المؤسسات المتحصلة على 

  عالمة مؤسسة ناشئة

(Label Start Up)  

0 

 
الهي تم تكوينه فريق عمل تفعيل دور  -

بمشاركة كافة المتدخلين من قطاع عام 
واستصدار بهدف إعداد وقطاع خاص 

يئة ومناخ خصوصيين يمثل بمشروع قانون 
يسمحان بتوفير الظروف ال رورية لتطوير 

 .المؤسسة الناشئة
توفير آليات خصوصية لتمويل ومرافقة  -

 المؤسسات الناشئة

 تطوير وتكوين الكفاءات -

افي عبر توسيت ديناميكية اإلدماج الجغر  -
المؤسسات الناشئة عل  المستويات اإلقليمية 

 والوطنية والمحلية

 

- 
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 :  أنشطة البرنامج الفرعي االستعماالت 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 :  أنشطة البرنامج الفرعي التجديد 

 

  المؤشرات األهداف

 تقديرات

7106 

 االعتمادات األنشطة

 التقديرية

 :0.7.7الهدف 

تدعيم 

االستعماالت 

 الرقمية للجميع

 :0-0-8-8المؤشر 

 62% نسبة استعماالت االنترنت

 

 الرقمية الصناعات اإلبداعيةمشروع 

 
د.أ 311  

 تقديرات المؤشرات األهداف

7106 

 اإلعتمادات  األنشطة أهم 

 التقديرية

 :0.3.7الهدف 

 تحفيز التجديد   

وتحسين جودة 

 التكوين

 

 

 

 

عدد  0.0.3.7المؤشر  

مشاريع البحث المثمنة 

بالمدرسة  العليا للمواصالت 

 SUPCOMبتونس

20   تهيئة وتركيز محضنة مؤسسات بفضاء

المدرسة من أجل دفع روح الخل  واإلبداع 

ومزيد غرس ثقافة بعث المشاريع الخاصة 

والتوجيه الضروريان وتوفير اإلحاطة 

لخريجي المدرسة في مختلف المراحل 

 .وتمكينه  من مهارات التسيير والتصرف

  مزيد دعوة الخبراء في ميدان التكنولوجيات

الحديثة للمشاركة في التكوين والتأطير، على 

 أد 481
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 :0.3.7الهدف 

 تحفيز التجديد   

وتحسين جودة 

 التكوين

أن يكون هؤالء الخبراء من الكفاءات العليا 

 .سواء من تونس أو خارجها

 لتكوين التطبيقي تطوير البنية التحتية ل

بالمدرسة من خالل تجهيز مجموعة من 

المخابر وتوفير التجهيزات العلمية المتطورة 

 .إلكساب الطلبة المهارات الالزمة

  تكثيف التكوين اإلشهادي في مجال اللغات

 .والتطبيقات المعروفة والمتعامل بها عالميا

نسبة    7.0.3.7المؤشر  

برامج التقدم في مراجعة 

الدراسة و التكوين بالمعهد 

العالي  للدراسات 

 التكنولوجية في المواصالت

ISETCOM 

أد 671  21%  

مراجعة محتوى التكوين بالنسبة لجميع مستويات 

 الدراسة بالمعهد

 

---- 

تدعي  استقطاب إطارات التدريس القارة من 

خالل االلحاق وتشريك جميع اطارات التدريس 

بالمعهد القتراح المحتوى الجديد لبرامج الموجودة 

التكوين المالئمة لمتطلبات مؤسسات القطاع 

 وسوق الشغل

100  

تشريك المهنيين وممثلي مؤسسات القطاع في 

 مراجعة برامج الدراسة بالمعهد

 

---- 

تجهيز المخابر بمعدات جديدة تواكب المناهج 

 والمحتوى الجديد لبرامج الدراسة بالمعهد

 

200 
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تحسين ظروف الدراسة والتدريس لفائدة الطلبة 

والمدرسين واإلداريين وملك بتهيئة الفضاءات 

 .داخل المعهد

 

 

400 

 120  تدعي  اإلطار اإلداري

عدد    33.0..7المؤشر 

مجال المتكونين في 

 التطبيقات الجوالة

 أد  TuniCod 400مشروع     
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 : نـفـقـات البرنامج .3

 
 : ميزانية البرنامج .0.3

 

 واالستعماالت والتجديد األعمال اإللكترونية تطور إعتمادات برنامج
 

 ألف دينار: الوحدة

 

 إنجازات بيــــــــــــان البرنامج
7108 

قانون 

المالية 

7102 
(0) 

 تقديرات
7106 

 التطّور  نسبة
(7102-7106) 

اعنمادات 

 التعهد
اعنمادات 

 الدفع
(7) 

 المبلغ
(7)-(0) 

 %) )النسبة 
((7)- (0( /))0) 

نفقات : العنوان األول

 التصّرف
 9 302  9522 220.4 3 

 4 324.5 7994  670 7 798 ,197 1 التأجير العمومي

 5 46- 760  806 000, 608 وسائل المصالح

 7 58- 768  826 800, 660 التدخل العمومي

نفقات : العنوان الثاني

 التنمية
 11 899  8223 -3676 30 

         االستثمارات المباشرة
على الموارد العامة 

 للميزانية
1 494, 758 1920  2460 540 28 

على موارد القروض 

 الخارجية الموظفة
 -       

   0     التمويل العمومي
 48 4216- *5763  9979  صندوق تنمية المواصالت

على موارد القروض 

 الخارجية الموظفة
 -       

 48 4216- *5763  9979 223.194 2 صناديق الخزينة

 06 3335- 17745  080 21 184,55 6 مجموع البرنامج

o منحة مركز اإلعالم و التكوين و التوثي  و الدراسات في تكنولوجيا المواصالت باعتبار 
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 7106لسنة  واالستعماالت والتجديد األعمال اإللكترونية توزيع مشروع ميزانية برنامج

 :حسب طبيعة النفقة 

 الدفع إعتمادات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 
16% 

21% 

 صناديق الخزينة نفقات التنمية نفقات التصرف
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حسب  7106لسنة  واالستعماالت والتجديد األعمال اإللكترونيةتوزيع ميزانية برنامج 

 البرامج الفرعية

 الدفع إعتمادات
 ألف دينار: الوحدة

 

 منحة مركز اإلعالم و التكوين و التوثي  و الدراسات في تكنولوجيا المواصالت * 

 

 

حسب  7106لسنة  واالستعماالت والتجديد األعمال اإللكترونيةتوزيع ميزانية برنامج 

 البرامج الفرعية

 

19% 

3% 

78% 

 3برنامج فرعي  2برنامج فرعي  1برنامج فرعي 

المجموع 

حسب 

طبيعة 

 النفقة

البرنامج الفرعي  التجديدالبرنامج الفرعي 

 االستعماالت

البرنامج الفرعي  

األعمال 

 اإللكترونية

البرامج الفرعية     طبيعة                          

 النفقة 

 نفقات التصّرف  359.221 1 9028 2677

 التأجير العمومي  359.221 0 .7234 7994

 وسائل المصالح  1 0 760 760

 التدخل العمومي  1 0 768 768

 نفقات التنمية  3393 271 4021 6773

 االستثمارات المباشرة  1 0 2460 2460

5763 1700 670    3393 

 (*2573 +820) 
 صندوق تنمية المواصالت

 صناديق الخزينة     

 المجموع حسب البرامج الفرعية 3752 670 13322 17745
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 لبرنامج األعمال اإللكترونية 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى -3-7

 :والتجديدواالستعماالت 

 

 : للبرنامج 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى / 3-7-0
 ألف دينار: الوحدة 

قانون  إنجازات النفقات

المالية 

7102 

 تقديرات

7109 7106 7108 7106 7102 7171 

 17611 12950 9522 9302    نفقات التصرف

        على موارد الميزانية

 14785 10871 7994 7670 1197.789   التأجير العمومي

 1405 1033 760 806 608   وسائل المصالح

 2614 1922 768 826 660.8   التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        العموميالتأجير 

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

    11899    نفقات التنمية

 2460 2460 2460 1920 1494.758   على موارد الميزانية

    االستثمارات المباشرة
        التمويل العمومي    

        على موارد القروض الخارجية الموظفة

        االستثمارات المباشرة

 6283 6283 6283 9979 2223.194   على موارد صناديق الخزينة

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

       

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

       

 76639 70023 02296 70.710 8069.690   المجموع 
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 :حسب البرامج الفرعية 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى / 3-7-7
 

 لبرنامج الفرعي األعمال اإللكترونيةل 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى  / 3-7-7-0

 

االعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج الفرعي للسنوات القادمة مبررات تطور تونيح 

 المبرمج تنفيذها لكامل الفترةاألنشطة  المبرمجة وكذلكتطور تقديرات المؤشرات على نوء 
 ألف دينار: الوحدة 

 

 

 

 

 

 

 تقديرات 7102.م.ق انجازات  النفقات

7109 7106 7108 7106 7102 7171 

 667 490 362.68     نفقات التصرف

        على موارد الميزانية

 667 490 359.22 155.856 319.835   التأجير العمومي

 1 1 0 46.100 0   وسائل المصالح

 1 1 0 0 0   التدّخل العمومي

        على صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدّخل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

 3323 3323 3323     على موارد صناديق الخزينة 

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات 

       

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

       

 9181 3663 3267.681 710.268 319.835   المجموع 
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 االستعماالتلبرنامج الفرعي ل 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى  / 3-7-7-7

 ألف دينار: الوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديرات 7102.م.ق انجازات  النفقات

7109 7106 7108 7106 7102 7171 

        نفقات التصرف

        على موارد الميزانية

 1 1 1 051.152 1   التأجير العمومي

 1 1 1 1 1   وسائل المصالح

 1 1 1 1 1   التدّخل العمومي

        على صناديق الخزينة

        العموميالتأجير 

        وسائل المصالح

        التدّخل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

        االستثمارات المباشرة

        العموميالتمويل 
 821 821 821     على موارد صناديق الخزينة

        على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 

        الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

 821 821 821 061.168  1  المجموع 
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 لبرنامج الفرعي التجديدل 7171-7106إطار النفقات متوسط المدى  / 3-7-7-3
 

 ألف دينار: الوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديرات 7102.م.ق انجازات  النفقات

7109 7106 7108 7106 7102 7171 

 17000 12460 2087     نفقات التصرف

        على موارد الميزانية

 14119 10382 7234 7323.2 2043.914   التأجير العمومي

 1405 1033 760 721 721   وسائل المصالح

 1420 1044 768 282 282   التدّخل العمومي

        على صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        المصالحوسائل 

        التدّخل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 5245 5245 5245 1920 1784   نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 2460 2460 2460     االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

 0211 0211 0211 9979    على موارد صناديق الخزينة

على موارد موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات 

       

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

       

 21160 16620 13322 01682 00603   المجموع 
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 ؤ   تبطاقات    
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 عدد المؤسسات المتحصلة على عالمة مؤسسة ناشئة: 1-1-1-2بطـاقة المـؤشــــر 

 (Label Start Up) 
 
 

 1-1-1-2:     ؤ     ز

 (Label Start Up)عدد المؤسسات المتحصلة عل  عالمة مؤسسة ناشئة :ت  ية    ؤ  

 2012جويلية   10:  تا يخ تحيين    ؤ  

I-  ؤ    خصائص   عا ة    

واالستعماالت برنامج األعمال اإللكترونية  :  ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1
 والتجديد
 األعمال اإللكترونية:   ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 تحفيز بعث المؤسسات و اإلحاطة بها:   ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3

علما . كيفية االحاطة بالمؤسسات الناشئةال يوجد حاليا إطار ترتيبي  ينظ  ويعرف ويبين 

يمكن أن يشمل المشاريع التي هي في طور   هذا الصنف من المؤسسات اإلقتصادية وأن

هو ترتيبي إحدث إطار الفكرة واإلعداد ول  تكتسب بعد الشخصية القانونية والهدف من 

ل التي نشأة المؤسسة من طور الفكرة إلى مرحلة الشروع في اإلستغال احتضانأن 

 تتخللها عّدة مراحل من بينها مرحلة التكوين القانوني

 (Ind d’activité)مؤشر نشاط :       ؤ   .4

 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة :طبيعة    ؤ   .5

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 Label Start)عدد المؤسسات المتحصلة عل  عالمة مؤسسة ناشئة : ط ي ة  حت اب    ؤ  

Up) 

     :  ح      ؤ   .1

لالقتصاد الرقمي واالستثمار  إلدارة العامةا:    ؤ      ا ية الحت اب   عطيات 
 المشرفة على الملف واإلحصاء

  تابعة     اط:    ؤ  ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب  .2

لالقتصاد الرقمي اإلدارة العامة:  ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .3

 واالستثمار واإلحصاء
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 . STARTUP ACTف   ص    قا  ن: تا يخ ت ّف     ؤ   .4

  ؤ  ة في     ة 111:   ي ة     ته فة    ؤ    .6

لالقتصاد الرقمي واالستثمار السيد المدير العام     ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج .6

 واإلحصاء

III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

    خاصة با  ؤ     ت  ي  ت (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 2121 

      0 20 40 80 
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 االنترنت استعماالتنسبة : 1-1-2-2بطـاقة    ـؤ ــــ 

 1.1.1.1:     ؤ     ز

 االنترنتنسبة استعماالت : ت  ية    ؤ  

 : تحيين    ؤ  

I.   خصائص   عا ة    ؤ   

واالستعماالت برنامج األعمال اإللكترونية  :  ذ  ي جع إ يه    ؤ     ب  ا ج .1

 والتجديد

 االستعماالت:   ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 االستعماالت الرقمية للجميعتدعي  :   ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3

أو الشبكات الجوالة  القارة لشبكة عبر ا لألنترناتام ستخدايمكن : تع يف    ؤ   .4

الجوال لهاتف ذلك الحاسوب وايشمل و لألنترناتلى ذ إلنفاايتيح  ز جهابواسطة أي 

 لرقميةز التلفاة اجهزب وأأللعات اآالولرقمي الشخصي المساعد وا

 ( ind de résultats)مؤشر نتائج :       ؤ   .5

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

 

II.   تفاصيل   ف ية    ؤ   

اد الذين استعملوا ألفراتحتسب نسبة (:Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

ا ستخدموالذين اد الكلي لألفرد العداعن طريق قسمة (نمكاأي من )نات نتراأل 

 اد المستجوبينلكلي لألفرد العداعلى ة ألخيراشهر أ 3ل خالاألنترنات 

 مأوية نسبة:  ح      ؤ   .2

 6)عدد مستعملي األنترنت وعدد السكان :    عطيات    ا ية  الحت اب    ؤ   .3

 (فما فوقسنوات 

مسح سنوي حول التشغيل :  ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ  .4

 يعده المعهد الوطني لإلحصاء يتضمن محور حول تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 المعهد الوطني لإلحصاء: ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .5

 الثالثية الثانية من كل سنة:  تا يخ ت ّف     ؤ   .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)   ي ة     ته فة    ؤ    .2



    8102المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 100 

 مدير اإلحصاء والمؤشرات :    ي    ي    ها:     ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج .2

 ق     في  تائج    ؤ   .1

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 2121 

  70% 64% 62% 55% 49.6% 48.5% 36.9% % نسبة استعماالت االنترنت
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بالمدرسة العليا  عدد مشاريت البحث المثمنة:1.1.3.2بطـاقة    ـؤ ــــ 
 SUPCOMللمواصالت بتونس 

 

 1.1.1.1:    ؤ     ز

بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس  عدد مشاريت البحث المثمنة:ت  ية    ؤ  
SUPCOM 

 جوان: تحيين    ؤ  

I.   خصائص   عا ة    ؤ   

واالستعماالت برنامج األعمال اإللكترونية :   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 والتجديد

 التجديد:    ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين:  ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3

 (Ind d’activité)مؤشر نشاط :       ؤ   .4

 (qualité)مؤشر جودة :طبيعة    ؤ   .5

 

II.   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 عدد: ط ي ة  حت اب    ؤ    .6

    :  ح      ؤ   .2

 عدد مشاريع البحث المثمنةعدد الباحثين و:    ؤ      ا ية الحت اب   عطيات  .2

 بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس

مباشر وإحصائيات اتصال : ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ  .9

 (تقرير)سنوية 

 مدرسة الدكتوراه:  ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .11

 أكتوبر :   ؤ  تا يخ ت ّف   .11

 مشاريع بحث مثمنة جديدة كل سنة 5زيادة بـ:   ؤ     ي ة     ته فة  .12

 المدرسة العليا للمواصالت بتونس:     ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج .13
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  ت  م في    جعة ب   ج       ة    تك ين با  عه    بة :2.1.3.2طـاقة    ـؤ ــــ ب
    صالت      ات   تك    جية في     عا ي 

 

 2.1.3.2:    ؤ     ز

نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة والتكوين بالمعهد العالي للدراسات : ت  ية    ؤ  
 التكنولوجية في المواصالت

 : تحيين    ؤ  

I.  عا ة    ؤ    خصائص   

 برنامج األعمال اإللكترونية واالستعماالت والتجديد:   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 التجديد :  ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 تحفيز التجديد وتحسين جودة التكوين :  ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .3

    جعة ب   ج   ت  يس    تك ين  ؤ      ي   يس   بة ت  م  جان  صالح : تع يف    ؤ   .4

 .با  عه 

  يس   بة ت  م   غال    جان    ك فة باإلصالح حيث تت ي  كل  ج ة    اط ؤ   :       ؤ    .5

 ؤ    تائج )بب  ا ج ز  ي إل جاز ج  ة  ن  ال غال     ك ة  ها  ن قبل   ي     عه      ج س   ع  ي 

(ind de résultats)) 

 (Indicateur de qualité) ؤ   ج    : طبيعة    ؤ   .6

II.   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 

 .(Formule) إل غال  بة ت  ي ية  ت  م : ط ي ة  حت اب    ؤ   .1

   بة:  ح      ؤ   .2

استمارة، تقرير، )قا    بيا ات بإ        عه :ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .3

 ...(استبيان

 إ        عه :  ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .4

 حص         جان    ك فة ب   جعة ب  ا ج       ة    تك ين. 

 حص   هام كل  ج ة  أ ضا ها 

 ب  ا ج ز  ي  كل  ج ة إل جاز  ال غال     ك ة  ها       

 2012ديسمبر :   ؤ  تا يخ ت ّف   .5

ب   ج   ت  يس    تك ين  عط  ج ه    تح ين ج      صالح     جعة:   ؤ     ي ة     ته فة  .6

 .  تك ين   ه تأثي  ت حي ية    ت ب ية     قي ة    ها      ت غي ية

          عه :     ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج .2
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  جال   تطبي ات   ج   ةفي        تك  ين :3.1.3.2بطـاقة    ـؤ ــــ 

 

 3.1.3.2 :   ؤ     ز

 مجال التطبيقات الجوالةفي عدد المتكونين : ت  ية    ؤ  

 : تحيين    ؤ  

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 األعمال اإللكترونية واالستعماالت والتجديد:    ؤ    ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه  .1

 التجديد:    ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 التكوينتحفيز التجديد وتحسين جودة :  ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3

 تنمية قدرات الموارد البشرية:تع يف    ؤ   .4

 ( ind de résultats)  ؤ    تائج:       ؤ   .5

 /(efficacité socio-économique) ؤ    جا ة:طبيعة    ؤ   .6

 ...(ح ب   جهات، ح ب  إل    ت   جه ية)  تف يعات  .2

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 .المنتفعين بكامل مراحل التكوين عدد (: Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

 منتفعا:  ح      ؤ   .2

 اجتياز كامل مراحل التكوين:    ؤ      ا ية الحت اب   عطيات  .3

 تقرير: ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ  .4

 المنظومة الموضوعة للغرض:  ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .5

 التكوين ختم مرحلة:  تا يخ ت ّف     ؤ   .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)   ي ة     ته فة    ؤ    .2

 CIFODCOMالسيد المدير العام لـ:     ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج .2
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بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية 

األعمال : 7المتدخلة في البرنامج 

 اإللكترونية واالستعماالت والتجديد
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 CIFODECOM مركز حعالم والتاويت والتوثي  والدراسات  ي تانولوجيا املوصالت  : 1عدد  بطاقة

 برنامج ألاعماتإللاترونية والاستعماتت والتجديد

 

I- تعريف املركز 

 

بالنتخاي بب:النشال الر ي  ي. 5 ب ملأه م بال طاع ب د ا  ب الد كلخ بالاتمد بالتك و  ملأبي 

اليخ ،ال  امباهل اتبإدا  بملأه مبل ائخ بالشةا بالداغةي بي بذلوبقصخبتاه مبدمل خبإ باجه بللعممب

ضم بقطاعبال اص ت،الااهمخبي بإاجااب  ا اتبذاتبصةغخبإ تشداف خبح لبحاج اتب  قبالشغمب

اادتةا بالتط  اتبالتكن ل ج خب  للوبالااهمخبي بملط ودب  ائمبالت   قبي ببجالببي بقطاعبال اص ت

بذاتبالع قخال ا وجددبهلا. اص تب التكن ل ج ا بالر   بملط ودبح  مخ بملخد  ببخالعممبدلى باملجاه ي 

 .   هاب   يامل ج بي بال طاعبب بجهخب بزوخبملدف خبالن  اتبب بجهخباادم 

 6050با سبب59بنلب" ا"صنفب: ترتيب املنشأة. 2

ب:مرج  حددا . 0 ب500 بال اا  بدخ بب6000ا فمديبب62الر  بي بب6000لانخبب6962ذبدبدخ 

بملن  هبباال اا  بدخ بب5999 يامديبب50الر  بي بب5999لانخب ب61الر  بي بب6005لانخبب21 اللدبمل  

 6005 ج ا 

 .6000ا فمديبب62الر  بي بب6000نخبلاب6269ذبدبدخ ب: مرج  التنظيم حداري واملالي. 4

 .6050 يامديببب60الصا قخبدل بباتا وخب

 .6050 يامديبب60: تاريم ام اع د ر عقد مهدا  ب ن الوزارة وامل سسة .1

 

II- اطار القدرة على ألاداع: 

 

 : الاستراتيجية العامة •

باااااااهمخببةافاااااد بيااااا بمله  اااااقباهاااااخافبالديااااااابربال د ااااا ب: تحدياااااد املسااااااهمة  اااااي مهااااادا  البرناااااامج •

 .التجخ خ: الثالث

 املساهمة  ي تحف ز التجديد وتحس ن جودة التاويت،: مهم ألاولويات وألاهدا  •

 : م شرات قيس الاداع ومهّم ألانشطة •

 مهّم ألانشطة م شرات قيس الاداع

دخ بالتك اي بي ب: 1.5.0.6

ملط ودبملطة  اتبالهاملفب

 الي ال

 TuniCod : CIFODCOM بشد ع

 :  حجراعات املصادبة •

 ،ملم بالصا قخبدلىبجم ابالنص تبالتنظ م خبللمد ز 
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 بددضببشد عبابدبحك بيب تعلقباتن  حبالنظامبذ القيبالخاتباا د ا ب ذلوبملةعاب  ّت  

 .لداجعخبهدو خبإ نا ببنهخبإلااتاج

 

III.  امل زانية: 

 ( .ااهاابب)املوارد

مبرمج  

2112 

تقديرات 

2112 

 1903 5730 مجموع املوارد

 617 640 املوارد الذاتية

 2573 2425 *منحة الصندوق 

  صّر
ّ
 2173 5220 منحة الت

 400 211 منحة التنمية 

 ب بصنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب  ملصال* 

 

 تقديم عام للم زانية 
 ( .ااهاابب)

 6059مل خ داتب 6052بديبرب الة ااات

 617 640 حيرادات الذاتية

 20 50 (د وري وعت بعد)التاويت املستمر 

 500 450 الرسكلة وامللتقيات

 40   برنامج املصادقة على الافاعات

 37 40  دمات مسداة

 10 90 )*(" تطوير التطبيقات عبر اتجّوال"برنامج 

 10 10 حيرادات املالية وايرادات م رى 

صر  للسنوات السابقة 
ّ
     وفورات اعتمادات الت

 2253 2690 نفقات التصر 

 202 637 نفقات املعدات والوسا ل

 581 455 نفقات التد ل

 1675 1598 مصاريف ألاعوان

 

 م زانية التنمية
 ( .ااهاابب)
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 6059مل خ داتب 6052بديبرب الة ااات

 411 235 الاماجاما عبالعاام

 51 1    ائمبالن م

خ  311 635 الديابربإلاد ب  

 10  500 تطوير وتصميم محتوى برامج التاويت عت بعد

 500 500  معدات وبرمجيات معلوماتية

 10 691  اقتناع وترك ز مخابر للتاويت

انجاز نشرّية دورّية  ي مجال تانولوجيا املعلومات 

 والاتصال
 10 10 

 10  اعداد بوابة  ي اطار التوثي 
 

 10 10  السالمة املعلوماتية

 -  - اعداد دليل اجراعات

 -  - تطوير تطبيقات عبر اتجوال

 50 100 ملجهيزاتبإ ا وخ
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 لثلبرنامج  الثاا
 "اإللكترونية الحكومة"

 
 
 

 :البرنامج رئيس
 ة ثريا الزينالسيد

   عا ة  تك    جيا    ع   ات    ي   
 2112فيف   14   ؤ خ في  22           :   جع   ت  ية

 

 

 رؤساء البرامج الفرعية البرامج الفرعية رئيس البرنامج مجناالبر

 السيدة ثريا الزين الحكومة اإللكترونية

 حاتم الصالحيالسيد  الحكومة المندمجة

 اآلنسة حبيبة الهاشمي الخدمات اإللكترونية

 سناء الهواري ةالسيد السالمة المعلوماتيةالثقة و
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 اإللكترونية و إستراتيجيته الحكومة تقديم برنامج .1

 
 

 

 

 

 

   حك  ة  ال كت   ية

 الحكومة المندمجة

إدارة المشاريع 
 والبرامج

المركز الوطني 
 لإلعالمية

 الخدمات االلكترونية

إدارة النهوض 
بالبرمجيات والنظم 

 المعلوماتية

الوكالة الوطنية 
للمصادقة 
 اإللكترونية

الثقة والسالمة 
 المعلوماتية

إدارة الدراسات 
اإلستراتجية 
 والتخطيط

الوكالة الوطنية 
 للسالمة المعلوماتية

 خارطة البرنامج
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 اإللكترونية الحكومة برنامج إستراتيجية 1.1

إستتتتراتيجية البرنتتتامج إلتتتى التوجتتتإ نحتتتو إدارة إلكترونيتتتة فتتتي خدمتتتة المتتتواطن تهررردف 

األستتتاس تتتتم تحديتتتد و علتتتى  تتتذا . والمؤسستتتة متتتع ضتتتمان شتتتفافيتها ونجاعتتتة معامالتهتتتا

 :التوجهات واأل داف الرامية إلى تحسين نجاعة الخدمات اإلدارة إلكترونية و ذلك عبر

تكريس مبدأ الترابط البينتي بتين نظتم المعلومتات العموميتة متن ختالل إرستاء منصتة  -

تكنولوجيتتة وطنيتتة موّحتتدة بهتتدف ضتتمان التبتتادل الالمتتادي للمعطيتتات بتتين الهياكتتل 

 .العمومية

إرستاء منظومتة وطنيتة للتعريتف اإللكترونتي للمتواطن والمؤسستة وإرستاء استكمال  -

 .إطار تنظيمي وترتيبي مالئم طبقا للمعايير الدولية

 .تعميم الخدمات اإلدارية على الخط الموّجهة لفائدة المواطن والمؤسسة -

المنظومتتات المعلوماتيتتة الوطنيتتة الكبتترة بتتاإلدارة بهتتدف ضتتمان مواكبتهتتا  تجديتتد -

 .الوظيفية والتكنولوجية للتطورات

ستتتالمة نظتتتم المعلومتتتات العموميتتتة وتكتتتريس الثقتتتة الرقميتتتة فتتتي الختتتدمات ضتتتمان  -

 .اإلدارية

تتتأمين متترور تتتونس إلتتى الكتتل رقمتتي عبتتر وضتتع إطتتار ترتيبتتي وحوكمتتة رشتتيدة  -
 .وإرساء مناخ ثقة رقمية مالئم

 

 الحكومةاإللكترونيةبرنامجلالبرامج الفرعية تحديد  .2.1
  

  ::البرنامج إلى ثالثة برامج فرعية البرنامج إلى ثالثة برامج فرعية     يتفرع  ذايتفرع  ذا

والذي حددت مشموالتإ كما :   حك  ة       جة: 1  ب  ا ج   ف  ي  ( أ

 :يلي

 تطوير استعماالت التكنولوجيا الرقمية باإلدارة 

تطوير اعتماد التكنولوجيا الرقمية بين الهياكل اإلدارية من خالل تطوير  

 G2Gالخدمات 
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والذي حددت مشموالتإ كما : إل كت   ية  خ  ات : 2  ب  ا ج   ف  ي  ( ب

 :يلي

تطوير النظم المعلوماتية بالقطاع العمومي إلضفاء النجاعة والشفافية في إسداء 
 :الخدمات 

   G2Cتجاه المواطن 

   G2Bتجاه المؤسسة 
 

 

والتتذي حتتددت     ااال ة    ع   اتيااة   ث ااة    ق ية: 3  ب  ااا ج   ف  ااي  ( أ

 :مشموالتإ كما يلي

  المصادقة اإللكترونية واإلمضاء اإللكترونيمن خالل دعم الثقة الرقمية. 

 هتتامن المثلتتى واالستتتفادة واالتصتتال المعلومتتات لتكنولوجيتتا ومتترن آمتتن استتتعمال 

 :لفائدة

 المواطن 

 المؤسسة 

 .العام القطاع 

 

الحكومة  رنامجمؤشرات قيس األداء الخاصة بب و أهداف .2

 اإللكترونية

 : نامجالبرمؤشرات قيس و أهداف تقديم .1.2

 

يأتي تحديد أ داف البرنامج تجسيما للرؤية التي أقر ا المخطط االستراتيجي 

تحول رقمي لإلدارة من خالل توجيإ خدماتها نحو "لالقتصاد الرقمي والمتمثلة في 

وتتمثل  ذه األ داف ". خدمة المواطن والمؤسسة وضمان شفافية ونجاعة معامالتها

 :في

o      نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما  إرساء :  جة  حك  ة

 .بينها

o معامالت إدارية ال مادية ناجعة لفائدة المواطن توفير :   خ  ات  ال كت   ية

 .والمؤسسة
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o ث ة     ال ة    ع   اتية  : 

 ،تكريس مبادئ الثقة الرقمية لضمان سالمة المبادالت اإللكترونية 

  الوطني وتأمين سالمة الخدمات والنظم حماية الفضاء السيبرني

 .المعلوماتية الوطنية

    ؤ   ت   ه  ف

 :3.1.1  ه ف 

إ  ا   ظم  ع   ات 

    ية  ت  بطة 

  ت  ص ة في ا بي ها 

 تط ي   جا ة   ل 

  إل    

 عدد الخدمات ذات القيمة المضافة: 3.1.1.1المؤشر 

 (cumulatif)ت اإلدارة ابأنترانالموجهة للموظف والمستغلة 

 عدد الخدمات المحدثة: 1.12..3المؤشر 

 :3.1.2  ه ف 

 عا الت إ   ية ال  ا ية 

 اجعة  فائ        طن 

     ؤ  ة

2.11..3المؤشر 
)*(

الوزارات المستغلة لمنظومة  عدد: 

نسبة /  (cumulatif)التصرف االلكتروني للمراسالت

 المراسالت المتبادلة بين الوزارات عبر المنظومة

 

 :3.1.3  ه ف 

ح اية   فضا     يب  ي 

   ط ي  تأ ين   ث ة 

  ال ة   خ  ات     ق ية

    ظم    ع   اتية 

    ط ية

 عدد خدمات المصادقة اإللكترونية:3.1.1.3المؤشر 
 Cyberdrillعدد العمليات البيضاء :32.1..3المؤشر 

 لتقييم الجا زية للتصدي للهجمات السيبرانية

/ عدد مراكز إدارة السالمة المعلوماتية  :3.13..3المؤشر 

 (cumulatif)مراكز االستجابة للطوارئ المعلوماتية 

 

احتساب المؤشر الثاني سيكون بعد تركيز المنظومة وإصدار منشور االستغالل )*( 

 .والتزام الوزارات بتطبيقإ
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 إ  ا   ظم  ع   ات     ية  ت  بطة   ت  ص ة في ا بي ها:  1.1.3.  ه ف 
  تط ي   جا ة   ل  إل    

 ت  يم   ه ف: 

 تطوير استعماالت التكنولوجيا الرقمية باإلدارة -
 العمل على ترابط نظم المعلومات في ما بينها -
دعم اعتماد التكنولوجيا الرقمية بين الهياكل اإلدارية من خالل تطوير  -

 G2G الخدمات

 2020تونس الرقمية "المخطط الوطني االستراتيجي :  جع   ه ف / "
 (2020-2016)مخطط التنمية للخماسية 

 على مدة ترابط نظم تدّل  ذه المؤشرات :  ب   ت   ت ا     ؤ   ت
 .فرة على الخطّ المعلومات في ما بينها وتطّور عدد الخدمات المتو

 :التاليةويحتوي  ذا الهدف على المؤشرات 

  للموظف الموجهة عدد الخدمات ذات القيمة المضافة:1.1.1.3المؤشر 

 ت اإلدارةابأنتران والمستغلة
  الوطنية  للترابط البيني بين نظم  تركيز المنظومة: 1.12..3المؤشر

 المعلومات الوطنية

  الحكومة المندمجة البرنامج الفرعيمؤشرات قيس األداء: 

 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

 2112ق م 
 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

عدد الخدمات مات :0.01..3المؤشر 

 للموظف الموجهة القيمة المضافة

 (cumulatif)ت اإلدارةابأنتران والمستغلة

    
  

6 9 12 15 

عدد الخدمات : 0.02..3المؤشر 

     المندمجة باإلدارة
4 5 11 15 

 

ت في   عا الت إ   ية ال  ا ية  اجعة  فائ        طن :2.1. 3  ه ف 
     ؤ  ة

 ت  يم   ه ف: 

تطوير النظم المعلوماتية بالقطاع العمومي والعمل على تنمية استغاللها قصد إضفاء 
وتجاه   G2Cالنجاعة والشفافية في إسداء الخدمات على التوالي تجاه المواطن

 .  G2Bالمؤسسة
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 2020تونس الرقمية "المخطط الوطني االستراتيجي :  جع   ه ف / "
 (2020-2016)للخماسية مخطط التنمية 

  االرتباط الوثيق لهذه المؤشرات بمستوة :    ؤ   ت  ت ا  ب   ت
 .الخدمات اإللكترونية ومدة استعمالها

  الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف عدد:2.11..3المؤشر
المراسالت المتبادلة بين الوزارات نسبة / االلكتروني للمراسالت

 عبر المنظومة

 

  خ  ات  إل كت   يةالبرنامج الفرعيمؤشرات قيس األداء  : 

 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء 
 2112ق م  إنجازات

 

 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

عدد الوزارات :21.1..3المؤشر 

المستغلة لمنظومة التصرف 

 (cumulatif) للمراسالتلكتروني اإل

نسبة المراسالت المتبادلة بين 

 )**( الوزارات عبر المنظومة

   

2 6 (*) 

 

 

3% 

12 

 

 

80% 

23 

 

 

90% 

 

 

 .تّ  دمج وزارة الوظيفة العمومية مع رئاسة الحكومة)*( 

 الوزارات المعنية هي التي ت  بها تركيز المنظومة )**( .

 

سالمة الثقة الرقمية وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين : 3.1.3  ه ف  

 الخدمات والنظم المعلوماتية 

 تعزيز حماية الفضاء السيبرني و تكريس مبادئ الثقة الرقمية:ت  يم   ه ف

التونسي من الهجمات التي قد تهدده من خالل المتابعة الحينية للمخاطر 

 السيبرنية

 إستراتيجية الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية :  جع   ه ف 

 إستراتيجية الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونية 

  2012تونس الرقمية "المخطط الوطني االستراتيجي "
 (2020-2016)للخماسية مخطط التنمية / 

  ؤ   ت  ت ا  ب   ت    : 
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  تأمين المبادالت  : عدد خدمات المصادقة اإللكترونية: 3.1.1.3المؤشر
اإللكترونية يستلزم استعمال خدمات مصادقة إلكترونية تمكن من ضمان سالمتها 

 .ذلك طبقا للشروط و المعايير الدولية في المجالو

  عدد العمليات البيضاء :3.2.1.3المؤشرCyberdrill  لتقييم الجا زية للتصدي
القيام بهذه العمليات والتثبت من الثغرات المعلوماتية في  :للهجمات السيبرانية

المجال، يمّكن من اقتراح التدابير الوقائية لحماية الفضاء السيبرني التونسي 
 .والتأ ب للمخاطر المحتملة

  مراكز االستجابة / عدد مراكز إدارة السالمة المعلوماتية :33.1..3المؤشر
 للطوارئ المعلوماتية

        ال ة    ع   اتية  ث ة    ب  ا ج   ف  ي  ؤ   ت قيس   : 

تّ  تغيير هذا المؤّشر وملك ألنّه قد تّ  الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال )*(

 (8102/8107)المصادقة اإللكترونية 

 

 لوحدةا الهدف داء مؤشرات قيس أ
 2112ق م  إنجازات

 

 تقديرات

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

عدد  : 3.1.3.1المؤشر  

خدمات المصادقة 

 اإللكترونية

الحصول على شهادة 

المطابقة للمعايير الدولية 

في مجال المصادقة 

اإللكترونية 
)*( 

 
  

الحصول على 

شهادة 

المطابقة 

للمعايير 

 األوروبية
ETSI 

 142 112 

الحصول على 

شهادة المطابقة 

للمعايير 

 األوروبية 
ETSI456 

111 

2 
  

عدد  :3.1.3.2المؤشر  

العمليات البيضاء 

Cyberdrill   لتقيي

الجاهزية للتصدي للهجمات 

 السيبرانية

   

2 2 2 2 2 

عدد :3.02..3المؤشر  

مراكز إدارة السالمة 

مراكز / المعلوماتية 

االستجابة للطوارئ 

 (cumulatif)المعلوماتية 

   

1 2 2 3 3 
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 :  حك  ة  إل كت   ية ب  ا ج ةت  يم أ  ط.  7.7
 :البرنامج الفرعي الحكومة المندمجةأنشطة  

 المؤشرات األهداف

 تقديرات

 المؤشرات

2112 

 األنشطة
 2112 اإلعتمادات

 (د.أ)

إرساء نظم : 1-1-3الهدف 

معلومات عمومية مترابطة 

لتطوير  ومتواصلة فيما بينها

 نجاعة عمل اإلدارة

 :1-1-1-3المؤشر

مات القيمة عدد الخدمات 

 للموظف الموجهة المضافة
 بأنترانات اإلدارة والمستغلة
(cumulatif) 

9 

 : المشاريع المتواصلة

ونع المشروع حيز مواصلة تركيز و -

 االستغالل بالوزارة 

تحديد قائمة في إنجاز الخدمات مات القيمة  -

 لتركيزها بالمشروع المضافة

300 

 :2-1-1-3المؤشر

عدد الخدمات المندمجة 

 باإلدارة

 

1 

 

 

 

 

 

 :المشاريع الجديدة

وطنية للترابط ال منظومةوتركيز الونع  -

 البيني بين نظ  المعلومات الوطنية
500 

 :المتواصلة المشاريع
تركيز منظومة وطنية للتعريف الموحد  -

 للمواطن

700 

 :الجديدة المشاريع

مهمة مساندة ومرافقة لتنفيذ المخطط الوطني 

 " 8181تونس الرقمية " االستراتيجي 

400 

 :المتواصلة المشاريع 
+ الدراسة ) إرساء حوسبة سحابية وطنية -

 (تركيز الحوسبة السحابية

800 

 :الجديدة المشاريع 
إرساء منظومة وطنية للمعرف الوحيد  -

 للمؤسسة

 

300 
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 :لجديدةا المشاريع
 مشروع الجماعات المحلية الرقمية إرساء -

500 

  

 

 :المشاريع الجديدة
 Outils)إرساء آليات شراكة لإلدارات  -

Collaboratifs pour 
l’Administration) 

5.000 

 

 :البرنامج الفرعي الخدمات اإللكترونيةأنشطة  

    ؤ   ت   ه  ف

 ت  ي  ت
    ؤ   ت

2112 

     طة
 إل ت ا  ت 
2112 

 ( .أ)

ت في  :   1-2-3  ه ف 
 عا الت إ   ية ال  ا ية  اجعة 
  فائ        طن     ؤ  ة

عدد :1-1-2-3المؤشر
لمنظومة الوزارات المستغلة 

التصرف االلكتروني 
 /  (cumulatif)للمراسالت 

نسبة المراسالت المتبادلة بين 
 الوزارات عبر المنظومة

 

 :    ا يع   ج ي  
مشروع دراسة للخالص اإللكتروني للشراءات  -

 étude pour le paiement électroniqueالعمومية
des commandes publiques 

200 

 
 :    ا يع   ج ي  

 تركيز منصة لبعث المؤسسات على الخطّ  -
- 

12 

 :    ا يع    ت  ص ة
مشروع تركيز منظومة التصّرف اإللكتروني في  -

 (GEC)المراسالت 
مشروع تركيز منظومة التصّرف اإللكتروني في  -

 تعميم المنظومة –(GEC)المراسالت 

161 
200 
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 :المعلوماتيةالسالمة و الثقة البرنامج الفرعيأنشطة 
 

 المؤشرات األهداف
 تقديرات

 2112المؤشرات
 األنشطة

اإلعتمادات 

2112 
 (د.أ)

حماية :   1-3-3الهدف 

الفضاء السيبرني الوطني 

وتأمين الثقة الرقمية وسالمة 

 الخدمات والنظم المعلوماتية

عدد :1.1.3.3المؤشر  

خدمات المصادقة 

 اإللكترونية

 
7 

 :    ا يع    ت  ص ة
 تأمين ورقمنة اإلجراءات اإلدارية 

  تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم

 التكنولوجي في المعلومات واالتصاالت

  إعداد منظومة إثبات وإمضاء إلكتروني

 PKI MOBILEخاصة باألجهزة المحمولة 

 

600 
 
350 
 
 

350 
 

حماية :   1-3-3الهدف 

الفضاء السيبرني الوطني 

الرقمية وسالمة وتأمين الثقة 

 الخدمات والنظم المعلوماتية

 :2-1-3-3المؤشر 

عدد مراكز إدارة 

/ السالمة المعلوماتية 

مراكز االستجابة 

للطوارئ المعلوماتية 
(cumulatif) 

 

2 

 :المشاريع المتواصلة
 إصدار النصوص الترتيبية ذات /تحيين

 - العالقة بمجال السالمة المعلوماتية

 مؤسسة  35مع الـ برام اتفاقيات شراكةإ

 المصنفة ذات بنى تحتية معلوماتية حيوية

  تركيز المرجعية الوطنية لتصنيف

 المعطيات العمومية

 نشاء على األقل مركز ادارة السالمة إ

مركز االستجابة /المعلوماتية القطاعية 

 للطوارئ المعلوماتية القطاعية

SOC/CERT-sectoriel 

طلررررررررررررررررررررررب تال ت

اعتمررادات خاصررة 

 باعتبرررررررررررررررررررار أنّ 

تحقيقهررررررا يعتمررررررد 

علرررررررى المررررررروارد 

 .البشرية
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حماية :   1-3-3الهدف 

الفضاء السيبرني الوطني 

وتأمين الثقة الرقمية وسالمة 

 الخدمات والنظم المعلوماتية

 :3-1-3-3المؤشر 

عدد العمليات البيضاء 

Cyberdrill   لتقيي

الجاهزية للتصدي 

 للهجمات السيبرانية
2 

 :   ت  ص ة     ا يع
  تكوين نسيج من الخبراء المختصين في دعم

جميع مجاالت السالمة المعلوماتية والتشجيع 

على التحصل على المصادقات العالمية في 

 المجال

 :  ج ي       ا يع
  المنظومة الوطنية المندمجة للسالمة

المعلوماتية للحماية من اإلر اب السيبرني 

 " Anti DDOSسالمة البنية التحتية "

 

200 

 

 

 

 

200 
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 :نـفـقـات برنامج الحكومة اإللكترونية. 3
 : ميزانية البرنامج. 1.3
 

 الحكومة اإللكترونية تطور اعتمادات برنامج
 دينارألف:الوحدة

 

 بيــــــــــــان البرنامج

 إنجازات
قانون المالية 

7102 
 نسبة التطّور تقديرات

2016 (0) 2018 (7102-7106) 

    

 اعنمادات التعهد

 ) )%النسبة  المبلغ اعنمادات الدفع

    (7) (7)-(0) 
((7)- (0 /))

(0) 

          

     509,560   621,186 455 نفقات التصّرف: ن األولالعنوا

 %11- 63,926- 509,560   573,486 454,572 التأجير العمومي

         47,700   وسائل المصالح

             التدخل العمومي

             نفقات التنمية: العنوان الثاني

             االستثمارات المباشرة

             العامة للميزانيةعلى الموارد 

             على موارد القروض الخارجية الموظفة

             التمويل العمومي

 %28 817 3 527 17   710 13 822 4 صندوق تنمية المواصالت

             على موارد القروض الخارجية الموظفة

 %28 817 3 527 17   710 13 822 4 صناديق الخزينة

 %26 705 3 037 18   331 14 277 5 مجموع البرنامج
 

 
 

 

 

 
 

 

 .الموارد الّذاتية للمؤسسات العمومية اعتباردون  *
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 :حسب طبيعة النفقة  2112لسنة  الحكومة اإللكترونيةتوزيع مشروع ميزانية برنامج 

 اعتمادات الدفع

 

 
 

 

 

 

  

3% 

97% 

 صناديق الخزينة نفقات التصرف
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 حسب البرامج الفرعية 2112لسنة الحكومة اإللكترونية توزيع ميزانية برنامج 

 اعتمادات الدفع
 دينار ألف: الوحدة

 

المجموع 

حسب طبيعة 

 النفقة

البرنامج 

 الفرعي

الثقة 

والسالمة 

 المعلوماتية

البرنامج 

 الفرعي

الخدمات 

 اإللكترونية

البرنامج 

الفرعي  

الحكومة 

 المندمجة

   ب   ج   ف  ية

 طبيعة    ف ة

 نفقات التصّرف  509,560     509,560

 التأجير العمومي  509,560      

 وسائل المصالح         

 التدخل العمومي         

 نفقات التنمية         

 االستثمارات المباشرة         

 صندوق تنمية المواصالت 000 11 161 1 366 5 527 17

 صناديق الخزينة  000 11 161 1 366 5 527 17

 المجموع حسب البرامج الفرعية 510 11 161 1 366 5 037 18

 

 .دون إعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات العمومية *

 

 

 
 

63% 7% 

30% 

 2018ت زيع  يز  ية ب  ا ج   حك  ة  إل كت   ية    ة 
 ح ب   ب   ج   ف  ية

 برنامج فرعي الثقة والسالمة المعلوماتية برنامج فرعي الخدمات اإللكترونية برنامج فرعي الحكومة المندمجة
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 : ب  ا ج   حك  ة  إل كت   ية 2121-2112إطا     ف ات  ت  ط     ى -3-2

 

 : امجللبرن 2121-2112إطار النفقات متوسط المدى / 3-2-1
 ألف دينار: الوحدة 

 

    ف ات
قا  ن    ا ية  إ جاز ت

2112 

 ت  ي  ت

2014 2115 2116 2018 2019 2020 

               نفقات التصرف

 942,482 693,002 509,560 621,186 454,572     على موارد الميزانية

 942,482 693,002 509,560 573,486 454,572     التأجير العمومي

       47,700       وسائل المصالح

               العمومي التدخل

               على موارد صناديق الخزينة

               التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               على الموارد الذاتية للمؤسسات

               التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               نفقات التنمية

               على موارد الميزانية

               االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

               على موارد القروض الخارجية الموظفة

               االستثمارات المباشرة

               العموميالتمويل 

 712 23 447 25 527 17 596 13 057 8     على موارد صناديق الخزينة

               على الموارد الذاتية للمؤسسات

الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

    
8 512 14 217 18 037 26 140 24 654 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
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 :حسب البرامج الفرعية 2121-2112إطار النفقات متوسط المدى / 3-2-2
 

 :الحكومة المندمجةلبرنامج الفرعي ل 2121-1221إطار النفقات متوسط المدى / 3-2-2-1
 

 ألف دينار: الوحدة 

 

    ف ات
قا  ن    ا ية  إ جاز ت

2112 

 ت  ي  ت

2014 2115 2116 2018 2019 2020 

               نفقات التصرف

 942,482 693,002 509,560 298,276       على موارد الميزانية

 942,482 693,002 509,560 250,576       التأجير العمومي

       47,700       وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               على موارد صناديق الخزينة

               العموميالتأجير 

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               على الموارد الذاتية للمؤسسات

               التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               نفقات التنمية

               الميزانيةعلى موارد 

               االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

               على موارد القروض الخارجية الموظفة

               االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

 050 14 600 14 000 11 470 2 164,118     على موارد صناديق الخزينة

               على الموارد الذاتية للمؤسسات

الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

    
164 2 768 11 510 15 293 14 992 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
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 :الخدمات اإللكترونيةلبرنامج الفرعي ل 2121-2112إطار النفقات متوسط المدى / 3-2-2-2
 

 ألف دينار: الوحدة 

 

    ف ات
قا  ن    ا ية  إ جاز ت

2112 

 ت  ي  ت

2014 2115 2116 2018 2019 2020 

               نفقات التصرف

       156,210 498,725     على موارد الميزانية

       156,210 498,725     التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               على موارد صناديق الخزينة

               التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               على الموارد الذاتية للمؤسسات

               التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               نفقات التنمية

               على موارد الميزانية

               االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

    
  

        

               االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

 000 3 600 2 161 1 644 44,857     على موارد صناديق الخزينة

               على الموارد الذاتية للمؤسسات

الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

    
544 800 1 161 2 600 3 000 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

    
  

        

 

 

 

 

 



    8102المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 126 

 :للبرنامج الفرعي السالمة المعلوماتية 2121-2112إطار النفقات متوسط المدى / 3-2-2-3
 ألف دينار: الوحدة 

 

    ف ات
قا  ن    ا ية  إ جاز ت

2112 

 ت  ي  ت

2014 2115 2116 2018 2019 2020 

               نفقات التصرف

       166,700       على موارد الميزانية

       166,700       التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               على موارد صناديق الخزينة

               التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               العمومي التدخل

               على الموارد الذاتية للمؤسسات

               التأجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

               نفقات التنمية

               على موارد الميزانية

               االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

    
  

        

               االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

 977 7 297 8 366 5 986 6 062 6     على موارد صناديق الخزينة

               على الموارد الذاتية للمؤسسات

الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

    
6 062 7 153 5 366 8 297 7 977 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
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 الموجهة مات القيمة المضافة الخدمات عدد: 1-1-1-3مـؤشــــرالبطـاقة 

 اإلدارة تابأنتران والمستغلة للموظف
 

 3/1/1/1: المؤشر رمز

ت ابأنتران والمستغلة للموظف الموجهة مات القيمة المضافةعدد الخدمات :تسمية المؤشر

 اإلدارة

 جوان:تاريخ تحيين المؤشر

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 الحكومة اإللكترونية:الذي يرجع إليه المؤشرالبرنامج  .1

 الحكومة المندمجة: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

إرساء نظ  معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

 .بينها

ت اعدد الخدمات مات قيمة مضافة المونوعة على الخط  بأنتران:تعريف المؤشر .4

 .اإلدارة

 (.ind de résultat)نتائج  مؤشر:نوع المؤشر .5

 (efficacité socio-economique)مؤشر نجاعة :طبيعة المؤشر .6

 :  ...(حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية)التفريعات  .2

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

احتساب مجموع الخدمات مات القيمة  (:Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 .المضافة المونوعة بأنترانات اإلدارة

 بدون وحدة :وحدة المؤشر .2

 .الخدمات مات القيمة المضافة:المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 ...( :إستمارة، تقرير، إستبيان) رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 .متابعة مشروع أنترانات اإلدارة

 .لإلعالميةالمركز الوطني  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 حيني : تاريخ توفّر المؤشر .6
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 ةخدم 15 (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

 نترانات االدارةأمستعملة عبر 

 العام للمركز الوطني لإلعالميةالسيد المدير :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

III-   ق     في  تائج    ؤ 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   .2

 :  م بيا ي  تط      ؤ   .3

 

 :أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   .4

مات قيمة العمل على ونع مشروع أنترانات اإلدارة حيز االستغالل وتركيز خدمات 

 .مضافة على الخط ، وتعمي  المشروع على بقية الوزارات

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2016 2017 2018 2019 2020 

       خ  ات ذ ت    ي ة    ضافة 
 بأ ت   ات  إل    

      خ  ات ذ ت    ي ة 
    ضافة

 الوحدة : مؤشر قيس األداء
 التقديـرات اإلنجازات

2114 2115 2116 2112 2112 2119 2121 

عدد الخدمات ذات :  1.1.1.3

 للموظف الموجهةالقيمة المضافة 

على الخط  بأنترانات  والمستغلة

 (cumulatif)اإلدارة

بدون 

 وحدة
   6 9 12 15 



    8102المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 130 

 عدد الخدمات المندمجة باإلدارة: 2-1-1-3بطـاقةالمـؤشــــر
 

 

 2-1-1-3: المؤشر رمز

 عدد الخدمات المندمجة باإلدارة:تسمية المؤشر

 :تاريخ تحيين المؤشر

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 الحكومة اإللكترونية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الحكومة المندمجة: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

إرساء نظ  معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .4

 .فيما بينها

 يتمثّل المؤشر في احتساب عدد الخدمات المندمجة باإلدارة: تعريف المؤشر .3

 (ind de résultat)نتائج  مؤشر:نوع المؤشر .4

 (( efficienceمؤشر فاعلية :طبيعة المؤشر .5

 : ...(حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية)التفريعات  .6

 حسب االدارات  ( أ

 حسب المواقع المستهدفة ( ب

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 ( :Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 بدون وحدة:وحدة المؤشر .2

 عدد الخدمات المندمجة : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 ...( إستمارة، تقرير، إستبيان) :رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 لإلعالميةالمركز الوطني : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 حيني:  تاريخ توفّر المؤشر .6

 (: (: Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2
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فيصل السبوعي مهندس عام ومدير بالمركز الوطني :عن المؤشر بالبرنامجالمسؤول  .2

 .لإلعالمية

III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 :تح يل    تائج  ت  ي  ت  إل جاز ت   خاصة با  ؤ   .2

 :  م بيا ي  تط      ؤ   .3

 
 

 : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   .4

 منصة وطنية تتيح تطوير خدمات إدارية مندمجة  وتركيز توفير  -

 تطوير وونع حيز االستغالل اإلطار الوطني للعمل البيني -

  

 الوحدة : مؤشر قيس األداء
 التقديـرات اإلنجازات

2114 2115 2116 2112 2112 2119 2121 

المنظومة تركيز : 2.1.1.3

الوطنية للترابط البيني بين نظم 

 المعلومات الوطنية

بدون 

 وحدة
   4 5 11 15 
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الوزارات المستغلة لمنظومة التصرف  عدد:1-1-2-3بطـاقة المـؤشــــر

 اإللكتروني في المراسالت
 

 

 2-1-2-3: المؤشر رمز

 التصرف اإللكتروني في المراسالتالوزارات المستغلة لمنظومة  عدد:تسمية المؤشر

 :تاريخ تحيين المؤشر

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 الحكومة اإللكترونية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 الخدمات االلكترونية:البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

معامالت إدارية ال مادية ناجعة لفائدة المواطن :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

 .والمؤسسة 

المستغلة ( الهياكل العمومية)يمّكن من احتساب عدد الوزارات مؤشر :تعريف المؤشر  .4

للمنظومة وبالتالي يبيّن مدى تكريس الالمادية في مختلف المراسالت والوثائ  اإلدارية 

عها أو طبيعتها وملك بين المصالح بمختلف مساراتها وبقطع النظر عن صيغتها أو نو

 .اإلدارية وخارجها

 (.indde résultat) نتائج مؤشر:نوع المؤشر .5

 (Efficacité socio-économique)نجاعةمؤشر:طبيعة المؤشر .6

   ...(حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية)التفريعات  .2
 

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 ( الهياكل العمومية)عدد الوزارات المستغلة (:Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 ةبدون وحد :وحدة المؤشر .2

 :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 .تركيز واستغالل منظومة التصرف اإللكتروني في المراسالت
 :...( إستمارة، تقرير، إستبيان) رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 .لمتابعة إنجاز وتنفيذ المشروع تقرير
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وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 (.الهياكل العمومية)ومختلف الوزارات 

 حيني: تاريخ توفّر المؤشر .6

من 100%(: Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

 .2020عند بداية سنة الوزارات مستغلة للمنظومة 

 المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات السيدة ثريا الزين: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 

 :  م بيا ي  تط      ؤ   .2

 
 

 : أهم     طة    ب  جة  تح يق    ي ة             ؤ   .3
 

 على بقية الوزارات تعمي  المنظومةالقيام باتفاقية شراكة مع القطاع الخا  ل -
  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

2016 2017 2018 2019 2020 

   بة    ز   ت     تغ ة     ظ  ة 

   بة    ز   ت     تغ ة     ظ  ة 

 الوحدة : مؤشر قيس األداء
 التقديـرات اإلنجازات

2114 2115 2116 2112 2112 2119 2121 

الوزارات المستغلة  عدد: . 2.1.2.3

لمنظومة التصرف اإللكتروني في 

  (cumulatif)المراسالت

بدون 

 وحدة
  2 6 12 23  
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 عدد خدمات المصادقة اإللكترونية :1-1-3-3بطـاقة المـؤشــــر
 

 

 1-1-3-3:     ؤ     ز

 عدد خدمات المصادقة اإللكترونية :ت  ية    ؤ  

 :تا يخ تحيين    ؤ  

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 الحكومة اإللكترونية:   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 الثقة والسالمة المعلوماتية:    ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

الثقة حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين :   ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3

 سالمة الخدمات والنظ  المعلوماتيةالرقمية و

 :تع يف    ؤ   .4

 ( ind de résultats)مؤشر نتائج :       ؤ   .5

 (qualité)مؤشر جودة :طبيعة   ؤ   .6

 

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 (: Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

 :  ح      ؤ   .2

 :    عطيات    ا ية  الحت اب    ؤ   .3

 : ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ  .4

 : ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .5

 :  تا يخ ت ّف     ؤ   .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)    ي ة     ته فة    ؤ   .2

 :    ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج .2
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لتقيي   Cyberdrillعدد العمليات البيضاء :2-1-3-3بطـاقة المـؤشــــر

 الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية
 

 2-1-3-3:  المؤشر رمز

 لتقيي  الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية Cyberdrillعدد العمليات البيضاء : تسمية المؤشر

 :المؤشراريخ تحيين ت

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الحكومة اإللكترونية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 السالمة المعلوماتيةالثقة و:البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

الثقة الرقمية حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

 سالمة الخدمات والنظ  المعلوماتيةو

احتساب عدد العمليات البيضاء للتصدي للهجمات يمكن هذا المؤشر من :تعريف المؤشر .4

وفي هذا الصدد، يتّ  تنظي  ورشات عمل يشارف فيها ممثلين عن مشّغلي . السيبرانية 

ات األنترنات من القطاعين العام والخا  والمراكز الوطنية االتصاالت ومزودي خدم

كما تقوم الوكالة حاليا في ونع منظومة . والقطاعية لإلعالمية وملك للقيام بهذه العمليات

" AntiDDoS"حماية الفضاء السيبرني الوطني من هجمات حجب الخدمة الموزعة 

 .وملك قصد الكشف والتصدي للحوادث والهجمات السيبرنية

 مؤشرالنتائجالنهائية:نوع المؤشر .5

 النجاعةاالقتصاديةواالجتماعية: طبيعة المؤشر .6

   ...(حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية)التفريعات  .2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 عدد العمليات البيضاء(: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 بدون وحدة: وحدة المؤشر .2

 القيام بالعمليات البيضاءمتابعة : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 (، تقريراستمارة)رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 :  تاريخ توفّر المؤشر .6

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

 لوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتيةل السيد المدير العام: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 

 

  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2117 
 تقديرات

2114 2115 2016 2112 2119 2121 2021 

 العمليات عدد . 2.1.2.3
 لتقييم Cyberdrillالبيضاء

 للهجمات للتصدي الجاهزية
 السيبرانية

   2 2 2    



    8102المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 137 

مراكز / عدد مراكز إدارة السالمة المعلوماتية :3-1-3-3بطـاقة المـؤشــــر

 االستجابة للطوارئ المعلوماتية
 

 3-1-3-3: المؤشر رمز

 اتيةـابة للطوارئ المعلومـمراكز االستج/ اتية ـعدد مراكز إدارة السالمة المعلوم:تسمية المؤشر

 :المؤشراريخ تحيين ت

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الحكومة اإللكترونية:البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 السالمة المعلوماتية:البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

الثقة الرقمية حماية الفضاء السيبرني الوطني وتأمين الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

 سالمة الخدمات والنظ  المعلوماتيةو

احتساب عدد المراكز مات العالقة بالسالمة يمكن هذا المؤشر من :تعريف المؤشر .4

يتّ  في هذا الغرض، مرافقة الهياكل القطاعية إلنشاء مراكز إدارة السالمة  .المعلوماتية

 .المعلوماتية أو مراكز االستجابة للطوارئ المعلوماتية

 النهائية مؤشرالنتائج:نوع المؤشر .5

 واالجتماعية النجاعةاالقتصادية: طبيعة المؤشر .6

   ...(حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية)التفريعات  .2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 عدد المراكز(: Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 بدون وحدة: وحدة المؤشر .2

المراكز مات العالقة بالسالمة المعلوماتية : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

 للطوارئواالستجابة 

 (، تقريراستمارة)رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 :  تاريخ توفّر المؤشر .6

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

 لوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتيةلالسيد المدير العام : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  
 الوحدة

 إنجازات
2112 

 تقديرات

2014 2015 2116 2112 2119 2121 2021 

عدد مراكز . 2.1.2.3

/ إدارة السالمة  المعلومـاتية 

مراكز االستجـابة للطوارئ 

 (cumulatif)المعلومـاتية 

    1 2    
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بطاقات      آت     ؤ  ات 

في ب  ا ج     ت خ ة   ع   ية
   حك  ة  إل كت   ية
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 ANSIال بالخبال هن خبللا بخبالعل بامل خبب:5اطاقخبدخ ب

 

 برنامج اتحاومة حلاترونية 

I-بر اخبدم ب خبذاتبصةغخبغييبإ ا وخب: التعدوفب  EPNA 

 

الاااااهدبدلااااىبملن  اااالبالت جهاااااتبال هن ااااخب إلا اااا يامل ج خبالعابااااخبلااااا بخبالاااانظ ب:النشااااال الر ي اااا ي .1

 ااخباالااا بخبالعل بامل ااخبياا بال طاااعب
 
العماا بيبالعل بامل ااخب الشااةكات،ببتابعااخبملن  االبالخطااطب الداايابربالتعل

ي بياااا بهااالابالجااااال،بضااااما ب
 
اا اااتثناءبالتطة  اااااتبالخاصاااخباالااااخفاعب ذباااا بالااا هعيب التنااااا قبااااي بالتااااخال

ال  ظاااخبالتكن ل ج اااخبيااا ببجاااالبالاااا بخبالعل بامل اااخ،ب ضاااابب اااا ّسبااصاااخباالاااا بخبالعل بامل اااخب إداااخا ب

اااخبيااا بالغااادضب العمااامبدلاااىبنشااادهاب العمااامبدلاااىبتشاااي ابملطااا ودبحلااا   اااخبفن  
 
لب هن اااخبيااا ببجاااالبالاااا بخبا ل

 العل بامل خ،بالااهمخبي ب د بالتك و بي ببجالبالا بخبالعل بامل خ

 6050با سبب59بنلب" ا"صنفب: ترتيب املنشأة .2

 6001ف  ددبب0الر  بي بب6001لانخبب1ال اا  بدخ ب: مرج  حددا  .3

 .6001بادبب61الر  بي بب6001لانخبب5619ذبدبدخ ب:مرج  التنظيم حداري واملالي .4

 6050ا فمديبب62: تاريم ام اع د ر عقد برنامج مو مهدا  ب ن الوزارة والوكالة .5

 

II-إها بال خ  بدلىبذ اءب: 

 :الاستراتيجية العامة (1

مسااااااهمة مباشااااارة  اااااي البرناااااامج الفرعيالساااااالمة : تحدياااااد املسااااااهمة  اااااي مهااااادا  البرناااااامج (2

 .املعلوماتية 

مسااهمة مباشارة  اي دماياة الف ااع السايبرن  الاوطني وتاأم ن  :مهم ألاولويات وألاهادا  (3

 الثقة الرقمية وسالمة ات دمات والنظم املعلوماتية،

 : قيس الاداع ومهّم ألانشطة م شرات (1

 مهّم ألانشطة م شرات قيس الاداع

دخ ببدا زبإ ا  بالا بخب: 6.5.0.0

بدا زب  تجااخبللط ا ئب/ العل بامل خ

 ملك و بنا ربب بالخدياءبالختصي بي بجم اببجاالتب د ب

الا بخبالعل بامل خب التشي ابدلىبالتهصمبدلىبالصا قاتب

 العال خبي بالجال،
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النظ بخبال هن خبالنخبجخبللا بخبالعل بامل خبللجما خبب ب  العل بامل خ

 ،" Anti DDOS  بخبالةن خبالتهت خب"إلا هاببالا دينيب

 

 .صا قخبدلىبجم ابالنص تبالتنظ م خبالخاصخباال بالخملم بال:حجراعات املصادبة (1
 

III- اليزاا خ: 

 ( .ا اهااب)                                                                                                                                                املوارد

 6059مل خ داتب 6052بديبرب 

 4116 4126 بجم عبال ا  

 50 60 ال ا  باللامل خ

 0444 0444 *بنهخبالصنخ ق 

 صد ف  358 3 358 3 بنهخبالت 

 708 708 بنهخبالتنم خ 

 صنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب  ملصال* 
 

 م زانية التصر 

 ( .ااهاابب)                                                                                                                                                                                                                                       

6052بديبرب الة ااات 6059مل خ داتب   

 50 60   ااااااادا اتباللامل خ

 50 20 بخاا مبذامل خ

 0 0 بخاا مبا تثنائ خ

 3809 3438 ا  ااااااتبالتصااااادف

 930 878 ا  اتبالتا يي

 2875 2556 ادةاءبذد ا 

 1 4 ضدائلب ا اءاتب  ف داتببما لخ
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 م زانية التنمية

 ( .ااهاابب)

6052بديبربب الة ااات 6059مل خ داتب   

 دفوعات تعهدات

 212 923 1494 بجم عبا  اتبالتنم خ

  620 210 ملخد  بالتك و 

  500 120 تشي اب ملط ودبحل لبمل نا خبي ببجالبالا بخبالعل بامل خ

  30 45    تكشافبالةكد ل  تشعا ب"  اهد"ملط ودببنظ بخب

  560 0   ائمبا م

  - 15 إ ا وخبعخاتب ا  اتب

  - 10 ت   خبال دبإلاجتما  بلل بالخ

  10 57 ملأ ّثبال دبإلاجتما  بلل بالخ

  511 175 النظامبالعل باتيبلل بالخ

  - 60 مل د وخبي ببجالبالا بخبالعل بامل خ-ملط ودب  ائمبملهاّا خ

  00 70 بخديبالا بخبالعل بامل خ

ا خب حخ ببلت    بلا بخبذاظمخب الشةكات   - - الجا 

  - 117 إ  اءببدجع خبلتصن فبالعط اتبالعم ب خ

  51 51 الجص لبدلىبال اص اتبالعال خبالخاصخباالي   ب الا بخ

حما خبال ضاءبالا دينيبال هعيبب بهيماتب: بشد عبجخ خ

 Anti DDoSحيلبالخخبخبال ادخب
- 600 
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 ANCEال بالخبال هن خبللمصا قخبإلالك ي ا خب: 2اطاقخبدخ ب

 البنية التحتية الرقميةبرنامج 

 

I-تعدوفبال بالخب 

 

خبللمصا قخبإلالك ي ا خبه  بال بالخبال هن    لطخبالصا قخباليل بي بمل نس،ب ملمثمبادلىببات مب إ  

 .إلالك ي ا خالث خبي ببجالبالصا قخبإلالك ي ا خب   بخبالعاب تب الةا التب

خبللمصا قخبإلالك ي ا خبب با لبالخخباتبال يبمل خبهابدلى إ جا ببنا ب  خب  تعممبال بالخبال هن  

 .للتةا لبدديبذا ياات    بخ

بدخ  ب ببجاالت بتغطي ب ه  بإلالك ي ا خ بالةا الت ب  بخ بضما  بإلى بإلالك ي ا خ بالصا قخ  ت خف

خإلالك ي ا خب إلا ا  بالتجا  ب بثم با   
 

خبال   . ملصال خب الخخباتبالةنك  

 :النشال الر ي  ي. 1

 ب ب إلا ا  ب بإلالك ي ا خ بالتجا   بب ا    بي  بالعاب تب الةا التبإلالك ي ا خ ب  بخ ضما 

خبد ببعخ خب الصج   خب الال خب التعل م    . إلالك ي ا خب الخخباتبالةنك  

 ات خإد يافببتةا لخبباب لطاتب  ضابامل اق    . الصا قخبإلالك ي ا خبذجنب  

 مل فييها،بإلغاؤها،بنشدهاب الهافظخبدلي ا)التصدفبي بفها اتبالصا قخبإلالك ي ا خب (. 

 بنحبملداا صبنشالبل ا  باخباتبالصا قخبإلالك ي ا خ . 

 ضابال اص اتبال ن خبلجل لبلإلبضاء  . 

 بالتش ييب ببنظ بات بدلى ب) الصا قخ بب6209ذبدبدخ  بب6009لانخ ج ول خب65الصا  بي 

6009 (. 

 بدديب ب اخباملك  بلشةكاملك  بإلالك ي ا خ بالصا قخ باطاق بي  بالا بخ بلتأبي  بحل ل اق ياح

 . ذا ياامل إلاا يااات

 ملأبي بالتك و بي ببجالبإلابضاءب لك ي نيب مل ن اتبال يق  ب به كمبال تاحبالعم بي . 
 

بصنفب 6000بنلب نخب" ج"صنفب: ترتيب املنشأة. 2  6050با سبب59بنلب" ا"ملا وخبإلاحخا ب   

 . 6000ا تبب9الر  بي بب6000لانخبب90ال اا  بدخ ب: مرج  حددا . 3

 .6000ا ت بدبب50الر  بي بب6000لانخبب6005ذبدبدخ ب:مرج  التنظيم حداري واملالي. 4
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باهخافب:تاريم ام اع د ر عقد برنامج مو مهدا  ب ن الوزارة وامل سسة. 5 ( 6055-6002)د خ

 .6050 يامديببب60ملم  بالصا قخبدل بباتا وخب

 

II-إها بال خ  بدلىبذ اءب: 

 

 :   يامل ج خبالعابخ (5

بااااااهمخببةافااااد بياااا بالدياااااابربال د اااا بذ لبقصااااخبالااااقب: تحديااااد املساااااهمة  ااااي مهاااادا  البرنااااامج (6

 . الل جات خبال ابخببنا بب بالث خبالدقم خب ذلوباالعممبدلىبمل فييبالةعىبالتهت خ

الاااااهمخبيااا بحما اااخبال ضااااءبالاااا دينيبالااا هعيب ملاااأبي بالث اااخبالدقم اااخب: مهاااّم ألاولوياااات وألاهااادا  (0

    بخبالخخباتب النظ بالعل بامل خ،

 : شرات قيس ألاداعم (1

 مهّم ألانشطة م شرات قيس الاداع

 5.5.0.0 :الجص لب

دلىبفها  بالطاا خب

للمعا ييبالخ ل خبي ب

الصا قخببجالب

 إلالك ي ا خ

 (الشها  ببETSI 102 

 ETSI الشها  بب042

101 456) 

 ملط ودب إ  اءب"Managed PKI" 

 ضاباداابرب هعيبللتك و بإلافها دبي ببجالبالا بخب 

 العل بامل خ

 ملأه مبالعخاتبالعل بامل خب الشةك خبب 

 ملأه مببنظ بخبه كمبال تاحبالعم بيب

 التخق قبالخ  دبحالبالعا ييبالخ ل خب

 إ  اءبه كمبب تاحبدم بيبل جهز بالهم لخبPKI MOBILE 

 اا يااتبذف اء 
 

 

 :حجراعات املصادبة (1

 ،ملم بالصا قخبدلىبجم ابالنص تبالتنظ م خبلل بالخ 

 بدااادضببشاااد عبابااادبحكااا بيب تعلاااقباتن ااا حبالنظاااامبذ الاااقيبالخااااتبااااا د ا ب ذلاااوبملةعاااا ب اااّت  

 .لداجعخبهدو خبإ نا ببنهخبإلااتاج
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IV. اليزاا خب: 

 

 املوارد
 ( .ااهاابب)

 6059مل خ داتب 6052بديبرب 

 6340 7844 بجم عبال ا  

 4980 4660 ال ا  باللامل خ

 1360 2921 *بنهخبالصنخ ق 

 صد ف  0 0 بنهخبالت 

 1360 6960 بنهخبالتنم خ 

 العل باتب  ملصالصنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتب* 
 

 م زانية التصر 
 ( .ااهاابب)

6052بديبرب  6059مل خ داتب   

 4980 4660   ااااااادا اتباللامل خ

 1500 900 فها اتبالصا قخ

 850 850 الصا قخبدلىب  ائمبالتش يي

 1350 1150 التثب بب بالطاا خ

 850 1730  مل اق ات

 0 0 باادخ بمل ن خب اخباتباادم 

 430 30 بخاا مباادمببختل خ

 4245 4010 بجم عبا  ااااااتبالتصااااادف

 1692 1440 ا  اتبالتا يي

 2533 2550 ادةاءبذد ا 

 20 20 ضدائلب با اءات
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 ( .ااهاابب)م زانية التنمية

6052بديبرب ا ا بالشا سا  
6059مل خ داتب  

 دفوعات تعهدات

 3241 3630 بجم عبا  اتبالتنم خ

2095 

 

 2251 2521 الديابرب د ب خب

 41 1   ائمبالن م

 351 511 ملجهيزاتباص ص خب

 311 511 ت   خب إص حبالةاني

 

 2112و  2113مهم املشاري  املبرمجة لسنتي 

 ( .ااهاابب)

 اه بالشا سا 6052بديبرب 6059مل خ داتب

 ملأبي ب  قمنخبإلاجداءاتبإلا ا وخ 400 600

350 1000 

ملهخ ثبالةن خبالتهت خبالت ن خب

ل ا ةخبالت خمبالتكن ل ج بي ب

 العل باتب  ملصاالت

350 600 

إدخا ببنظ بخبإ ةاتب إبضاءب

إلك ي نيبااصخباا جهز ب

 PKI MOBILEالهم لخب
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 CNI الد زبال هعيبل د ب خ:  3اطاقخبدخ ب

 

 املركز الوطني لإلعالمية / اتحاومة حلاترونية 

 اتحاومة املندمجة

I-تعدوفبالد زب 

 :النشالبالدئّسقي .5

 تعهخباظ بالعل باتب التطة  ات، -

 ملأبي بإ تمدا وخإ تغ لباظ بالعل باتب التطة  ات، -

 ملأبي بإ تغ لبالشةكخبإلا ا وخب ملط ودهابب ئمخبللجاج ات، -

ب - باظ  بإاجاا بي  بالعم ب خ بلله ابم ببعاضخ  بب  ض ببنشأ بصاحل باخ   العل باتبال  ام

  التطة  اتبب ملد يزهاب إ تغ لها،

باله ابمب - بل ائخ  ببعل بات باظ  بملخق ق ب بهمات بجخ م ب   ا ات بمل جي  خ باخ ا ات ال  ام

 العم ب خ،

بالعل باتب - باظ  بب ئمخ باضما  بالك  لخ ب الت ن خ ب ال ا ّسبالهنخ  خ بالناهج ب إق ياح ملهخ خ

  التطة  اتبالعم ب خبف مابا ن ا،

 الشدا خببابال طاعبالخاتب دمابل دتبملصخ دبالنت جاتب الخدياتبال هن خبي بالجال،ملط ودب -

 ملنظ  ببل  اتب حل اتبملك ون خبل ائخ بباتعمل باظ بالعل باتب التطة  اتبالعم ب خ، -

 الااهمخبي بمل فييباخبخبالةا التبإلالك ي ا خبل ائخ باله ابمبالعم ب خ، -

 ا وخبدةخببعخبل ائخ بالعم م،الااهمخبي بمل فييبالخخباتبإلا  -

 .الشا  خبي بالنخ اتبب التظاهداتبالخ ل خب  د بالتعا  بالخ ل بي بالجال -

 

 ".ا"بر اخبدم ب خبالبملكتسقيبصةغخبإ ا وخببدملةخباالصنفبب:ترتيب املنشأة .6

واملنقح بالقانون  1925ديسمبر  31امل رخ  ي  1925لسنة  23القانون عدد : مرج  حددا  .3

 .  1994مكتوبر  31امل رخ  ي  1994لسنة  115عدد 

 .2112جوان  4امل رخ  ي  2112لسنة  1359ألامر عدد : مرج  التنظيم حداري واملالي .4

 6055 فيفري  23:  ةامل سس/تاريم ام اع د ر عقد برنامج مو مهدا  ب ن الوزارة واملنشأة .1
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II-إها بال خ  بدلىبذ اءب: 

 

بالعابخ .5 ب  فدباخباتب: إلا  يامل ج خ باللد بالعمل اتي بال عي به باله كم بلإلد ب خ الد زبال هعي

إلك ي ا خب اظ ببعل بامل خبدم ب خبب يااطخب بت اصلخبي ببابا ن ابذاتب  جخبدال خبب بالتأبي ب

 .اخبخبالجك بخبإلالك ي ا خ النجادخببابضما بإ تغ لهابي ب

 :بااهمخببةافد بي : ملهخ خبالااهمخبي باهخافبالدياابر .6

با ن ا ( م بف ما ب بت اصلخ بب يااطخ بدم ب خ ببعل بات باظ  لتط ودباجادخب إ  اء

 دممبإلا ا  ،

ب ( ب بال اه ب: 5-6-0الهخف بل ائخ  بااجعخ ببا  خ بال بإ ا وخ ببعاب ت مل فيي

  الر اخ،

 :اه بذ ل واتب ذهخاف .0

بملكن ل ج خب - ببنصخ بب با لبإ  اء بالعل باتبالعم ب خ باي باظ  بال يااطبالة عي ملكدسسببةخا

خ بب خفبضما بالتةا لبال با دبللمعط اتباي باله ابمبالعم ب خ  . هن خبب ح 

بإها بملنظ ميب - ب إ  اء بللم اه ب الر اخ بللتعدوفبإلالك ي ني ب هن خ ببنظ بخ ا تكمالبإ  اء

 .معا ييبالخ ل خ ملدمل بيبب ئ بهة ابلل

هخبل ائخ بال اه ب الر اخ -  .تعم  بالخخباتبإلا ا وخبدلىبالخطبال ج 

ملأه مبالنظ باتبالعل بامل خبال هن خبالكديمبااإل ا  بب خفبضما بب ا ة  ابللتط  اتبال ظ   خب -

 . التكن ل ج خ
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 : م شرات قيس ألاداع ومهم ألانشطة .4

 مهّم ألانشطة م شرات قيس الاداع

 :1-1-1-3امل شر 

 إاجااببشد عباا ياااتبإلا ا   -
عدد ات دمات ذات القيمة امل افة بأنترانات  -

 حدارة

 عدد املستعمل ن -

عدد ات دمات املندمجة اتجملية :2-1-1-3امل شر 

املوضوعة ضمت املنظومة الوطنية للترابط البيني 

 ب ن نظم املعلومات الوطنية

 لل يااطبالة عيباي باظ بالعل باتبال هن خ ضاببنظ بخب هن خب -

 ملد يزببنظ بخب هن خبللتعدوفبال حخبللم اه  -

 ملأه مبالنظ باتبالكديمبلإل ا   -

عدد ات دمات حلاترونية ذات : 1-1-2-3امل شر 

 ...(الجالخبالخا خ،)إاجااببشد عبال  ائقبإلا ا وخبدلىبالخطب - ألاولوية املحدثة

 :2-1-2-3امل شر 

تعم  ببنظ بخبالتصدفبإلالك ي نيبي بالدا  تبدلىبال اا اتب -

GEC. 

عدد الوزارات املستغلة ملنظومة التصر  -

 الالاترون  للمراسالت 

 عدد املستعمل ن-

 

 :حجراعات املصادبة .1

 .ملم بالصا قخبدلىبجم ابالنص تبالتنظ م خبالخاصخباالد ز

 

III- اليزاا خ: 
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 املوارد

 (  .ااهاابب)
 

 6059مل خ داتب 6052بديبرب

 15035 14960 بجم عبال ا  

 12535 12300 ال ا  باللامل خ

 2500 2660 *بنهخبالصنخ ق 

 صد ف  0 0 بنهخبالت 

 2500 2660 بنهخبالتنم خ 

 صنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب  ملصال* 

 م زانية التصّر 

 ( .ااهاابب)

  2018مل خ داتب 2017بديبربب الة ااات

 12535 300 12   ااااااادا اتباللامل خ

 10691 9910 انشطخبإلا  اءب   تغ ل

 200 200 انشطخبالتك و 

 160 160 انشطخبالتطة  اتبالش ي خب الاااخ 

 5000 1000 انشطخبالشا سا

 500 500 انشطخباخباتبذا ياات

 500 300 انشطخبالد زبال هعيبب حت اهي

 00 00 إ دا اتب  تغ لبذادم 

 468 11 468 11 ا  ااااااتبالتصااااادف

 243 2 138 2 اببادةاءبالتا يي
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 000 9 138 9 ابببصا وفبالدملةاتب ذج   

 225 192  العال   اببذ اءات

 م زانية التنمية

 ( .ااهاابب)

 2018مل خ داتب 2017بديبرب ا اااتبالشا سا

 2211 3231 التنم خبجم عبا  اتب

 311 311 بشا سابالد ز

 150 090 بعخاتب ملجهيزاتب بدبج اتبإد ب خ

 150 660 ت   خبالةانيب بعخاتب ملجهيزاتببش ي خببب

 2511 2331 الشا سابال هن خ

 5210  6600 ملأه مببد زبإلا  اءب

 910  000 إلاحت اهي الد زال هعي

 160 اخباتبذا ياات
 
 

 2112و  2112املشاري  املبرمجة سنتي مهم 

 ( .ااهاابب)

 اه بالشا سا 6052بديبرب 6052مل خ داتب

 ملأه مببد زبإلا  اء  6600 5210

 الد زبال هعيبلج ظب   بخبالعل بات  000 910
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  رابعلبرنامج  الا
 " تونس الذكية "   

 

 
 : البرنامج رئيس

 ة سكينة رحمانيالسيد
    ي    عام   ح     تص ف ح ب   ه  ف إل جاز       

 ت  س   ذكية
   7102فيفري 09المؤرخ في  77المقرر عدد :   جع   ت  ية

                                    
                  

 مجناالبر
 رؤساء البرامج الفرعية البرامج الفرعية رئيس البرنامج

 

 تونس الذكية
 سكينة رحمانية السيد

إدارة فرص االستثمار 

 والتسويق و الترويج

 ريم الجرو ةالسيد

التكوين وتأهيل الموارد 

 البشرية

 ريم الجروالسيدة 

 منال حمودي تهيئة المناطق الذكية
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 و إستراتيجيته  تونس الذكية تقديم برنامج .1
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارطة البرنامج
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 تونس الذكية برنامج ةاستراتيجي .1.1
 

الستثمار وخل  مواطن شغل في ا دع برنامج تونس الذكية إلى  إستراتيجيةترمي 

المساعدة  جانب واالتصال،إلى المعلومات تكنولوجيا قطاعو اإلقتصاد الرقمي مجال

، وملك عبر  أه  اإلجراءات واآلليات  على بعث مؤسسات وطنية متميزة ومساندتها

 :  التالية

 بالمؤسسات الموقعة على االتفاقية اإلطارية لمشروع تونس الذكية،اإلحاطة  

وضع آليات لتحفيز المستثمرين على غرار منح انتداب ومسا مة في تكاليف  

 التكوين لتلبية حاجياتهم في اليد العاملة المتخصصة، 

ة برامج التعليم العالي وكذلك التكوين المهني في تكوين ئممال العمل على 

حتياجات قطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصال والسيما في الكفاءات ال

 مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،

 إطالق حمالت ترويجية للتسويق لتونس كوجهة لالستثمار، 

توفير الفضاءات التكنولوجية المناسبة النتصاب المؤسسات وفقا للمعايير  

 .الدولية

 :  ذكيةتح ي    ب   ج   ف  ية  ب  ا ج ت  س . 2.1

 :يتفرع  ذا  البرنامج إلى ثالثة برامج فرعية 

والذي حددت مشموالته  البرنامج الفرعي إدارة فرص االستثمار والتسويق والترويج( أ

 :كما يلي

الذكية للنهوض  إبرام مختلف االتفاقيات التي تندرج في إطار مشروع تونس 

المعلومات  تكنولوجيا بنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال

 واالتصال ومتابعة إنجاز ا،

 تنسيق إنجاز المشاريع التي تندرج في إطار مشروع تونسالذكية، 

واالتصال  الترويج واستقطاب االستثمار في ميدان تكنولوجيا المعلومات 

 بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
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 المشروع المنصوص تنسيق إسناد االمتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان 

 .عليإ بهذا األمر ومتابعة إنجاز التزاماتاألطراف المنتفعة بهذه االمتيازات

 

والذي حددت مشموالتإ     ب  ا ج   ف  ي   تك ين  تأهيل           ب  ية( ب

 :كمايلي

 تنسيق برامج تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة العالي، 

العالية وبمسا مة  الكفاءاتالتعريف باآلليات الكفيلة بدعم وتعزيز قدرات  

 .الدولة في تغطية التكاليف المنجرة عن مختلف البرامجفي  ذا اإلطار

 :والذي حددت مشموالته كما يليالبرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية ( ت

التنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة قصد تطوير البنية األساسية المطابقة  

 .مع القطاع الخاص قصد استقطاب المستثمرينللمواصفات العالمية بالتعاون 

 

 ت  س   ذكية ب  ا ج أه  ف    ؤ   ت قيس         خاصة .2
 

 :  ا جت  يم أه  ف   ؤ   ت قيس   ب  .1.2

االتصال والترويج، التكوين، : ترتكز استراتيجية برنامج تونس الذكية على ثالثة محاور

 :على النحو التالي  والبنى التحتية، وبذلك يمكن تحديد أهداف البرنامج

 المؤشرات األهداف

 : 1.1.4الهدف 
استقطاب المستثمرين والتشجيع 

 على خلق مواطن الشغل

  عدد االتفاقيات المبرمة :  1.1.1.4المؤشر 

 عدد فر  العمل الجديدة  : 2.1.1.4المؤشر 

 

تنمية قدرات  : 1.2.4الهدف 

 الموارد البشرية
 عدد المتكونين : 1.1.2.4المؤشر 

 

تكوين )المتحصلين على شهادات نسبة  : 2.1.2.4المؤشر 

 (إشهادي

المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات  : 1.1.3.4المؤشر  : 1.3.4الهدف 
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   ت طاب     تث  ين    ت جيع     خ ق    طن    غل: 1.4  ه ف 
 

 يمثل دعم االستثمار والتشجيع على خلق مواطن الشغل في : ت  يم   ه ف

 مشروع الخدمات خارج بلد المنشأ الهدف األساسي إلحداثمجال نقل 

 .الذكية تونس

 2014جانفي  2المؤرخ في  2014لسنة  6األمر عدد :   جع   ه ف 

 09المؤرخ في  2012لسنة  244باألمر عدد الذي تم تنقيحإ وإتمامإ 

 بأنشطة للنهوض" الذكية مشروع تونس"والمتعلق بإرساء  2012جوان 

 األ داف حسب تصرف وحدة وبإحداث المنشأ بلد خارج الخدمات نقل

 .المشروع إلنجاز ذا

 ب   ت إ ت ا     ؤ   ت  : 

  ضرورة متابعة االتفاقيات : عدد االتفاقيات المبرمة :  1.1.4المؤشر

المبرمة بما أنها تجسد االلتزامات المحمولة على المؤسسات المنخرطة 

  .في إطار المشروعفي البرنامج والمتعلقة بإحداثات الشغل 

  المبرمجة ضمن تعهدات : الجديدة العمل فرص عدد: 2.1.4المؤشر

 .الشركات المنخرطة في مشروع تونس الذكية

إدارة فرص االستثمار والتسويق البرنامج الفرعيمؤشرات قيس األداء  

 :والترويج

 

 

الترفيع من المساحات المهيأة 

 والمطابقةللمواصفاتالدولية
 الدولية

تغطية المشاريع المبرمجة نسبة  : 4.3.1.2المؤشر 

 الحتياجات السنة الموالية

المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات : 4.3.1.3المؤشر 

 الراجعة بالنظر إلى قطب الغزالة الدولية

 

 2012 إنجازات الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 

 توقعات

 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

  عدد االتفاقيات المبرمة:  1.1.4المؤشر 
 

12 25 25 50 20 

 14000 10000 5000 4500 4500  الجديدة العمل فرص عدد: 2.1.4المؤشر 
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 تنمية قدراتالموارد البشرية:2.4الهدف  
 

 نظرا أل مية توفر موارد بشرية تستجيب للحاجيات الحالية : ت  يم   ه ف

للشركات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ من والمتوقعة 

حيث الكفاءة والعدد، يعتبرمحور إعداد وتنمية قدرات المواردالبشريةمن 

 ".تونسالذكية"بين المهام األساسية التي تعهد إلى مشروع 

 2014جانفي  2المؤرخ في  2014لسنة  6األمر عدد  :  جع   ه ف 

 09المؤرخ في  2012لسنة  244األمر عدد بالذي تم تنقيحإ وإتمامإ 

للنهوض بأنشطة " مشروع تونس الذكية"والمتعلق بإرساء 2012جوان 

نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب األ داف 

 .إلنجاز  ذا المشروع

 ب   ت إ ت ا     ؤ   ت  : 

  إعداد الموارد البشرية وافرة :عددالمتكونين : 1.2.4المؤشر

(abondance de talents ) من حيث العدد والكفاءة والتي تمثل

 .عنصرا  اما الستقطاب االستثمارات

  نسبة المتحصلين على شهادات تقنية : 2.2.4المؤشر

(certifications techniques ) التي تمثل اعترافا دوليا

 .بالكفاءات الموفرة في سوق الشغل

 

 :التكوينوتأهيل الموارد البشريةالبرنامج الفرعيمؤشرات قيس األداء  

 

 

 

 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء

2112 

 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

: 1.2.4المؤشر 

 عددالمتكونين
 

19 2000 5000 5000 10000 

نسبة : 2.2.4المؤشر 

 المتحصلين على شهادات تقنية
 

100% 40% 50% 50% 60% 
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 :    احات    هيأ      طاب ة      صفات      ية  ت فيع  ن :3.4  ه ف  

 ضرورة توفير فضاءات عمل كافية،مهيأة طبقا : ت  يم   ه ف

للمواصفات الدولية، بما يسهل تركيز الشركات ألنشطتها في إطار 

 .المشروع

 2014جانفي  2المؤرخ في  2014لسنة  6األمر عدد :  جع   ه ف 

المؤرخ في  2012لسنة  244 الذي تم تنقيحإ وإتمامإ باألمر عدد

للنهوض " مشروع تونس الذكية"والمتعلق بإرساء  2012جوان  09

بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب 

 .األ داف إلنجاز  ذا المشروع

  ؤ   ت   ت ا  ب   ت    : 

  المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية : 1.3.4المؤشر :

 .لمتابعة المساحات المهيأة ومدة استجابتها الحتياجات الشركات

  تغطية المشاريع المبرمجة الحتياجات السنة نسبة :3.42.المؤشر

تمكن من استباق االحتياجات المتوقعة للشركات وتلبيتها لل:الموالية

 .في الوقت المناسب

  المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية: 3.43.المؤشر 

لمتابعة المساحات المهيأة ومدة :  الراجعة بالنظر إلى قطب الغزالة

 .استجابتها الحتياجات الشركات

  

 :تهيئة المناطق الذكيةالبرنامج الفرعي مؤشرات قيس األداء  
 

 

 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء

2112 

 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

: 1.3.4المؤشر 

 المساحةالمهيأةوالمطابقةللمواصفاتالدولية
م

2
 44000 100000 100000 100000 140000 

نسبةتغطية المشاريع :3.92.المؤشر

 المبرمجة الحتياجات السنة الموالية
% 

 
50% 50% 50% 50% 

المساحة المهيأة : 3.93.المؤشر

الراجعة  والمطابقة للمواصفات الدولية

 بالنظر إلى قطب الغزالة

م
2 

  
17000 50000 50000 
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 :تقديم أنشطة البرنامج -2.2
 :الفرعي إدارة فرص االستثمار والتسويق والترويجالبرنامج أنشطة  

 المؤشرات األهداف

 تقديرات

 المؤشرات

2112 

 األنشطة
اإلعتمادات تقديرات 

 (د.م)لألنشطة 

 :1.4.1الهدف 

استقطاب المستثمرين والتشجيع على 

 خلق مواطن الشغل

عدد االتفاقيات :  0.4.01.المؤشر 

  المبرمة

 

 م د 2,2 الترويج والتسوي  - 25

 : 0.4.02.المؤشر 
 عدد فر  العمل الجديدة 

 

5000 
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 :التكوين وتأهيل الموارد البشريةالبرنامج الفرعي أنشطة  

 

 المؤشرات األهداف

 تقديرات

 المؤشرات

2112 

 األنشطة
تقديرات 

اإلعتمادات 

 (د.م)لألنشطة 

تنمية قدرات 2.4.1الهدف 

 الموارد البشرية
 عدد المتكونين :8.4.01.المؤشر 

 
 :المشاريع المتواصلة 5000

 

 .برنامج تاهيل وتكوين الكفاءات -

 

 :المشاريع الجديدة 

 برنامج تاهيل وتكوين الكفاءات

 

 د م 0,240
 

 

 

 م د 0,3
المتحصلين نسبة  8.4.02.المؤشر 

 على شهادات تقنية
50% 
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 :الفرعي تهيئة المناطق الذكيةالبرنامج أنشطة  

 المؤشرات األهداف

 تقديرات

 المؤشرات

2112 

 األنشطة
اإلعتمادات تقديرات 

 (د.م)لألنشطة 

 :3.4.1الهدف 

الترفيع من المساحات المهيأة 

 والمطابقةللمواصفاتالدولية

المساحة المهيأة : 3.4.01.المؤشر 

 والمطابقة للمواصفات الدولية

 

 :    ا يع    ت  ص ة  
 

 منظومات معلوماتية  -
 
 دراسات  -
 

  غز  ة "أ  طة    طب   تك    جي 
 "  تك    جيات  إلتصال

 
تهيئة )تهيئة عامة وتعبيد الطرقات  -

 ( شبكات المدينة و تعبيد الطرقات
 تهيئة مركز االبتكار  -
 اقتناء منظومة مندمجة للتصرف -
تسوية الوضعية العقارية للكل من  -

االراضى التابعة للقطب الغزالة 
 والنحلي و تهيئة األراضي

 

 
 

 م د 0,2

 

 

  3.4.02.المؤشر 

المبرمجة تغطية المشاريع نسبة 

 الحتياجات السنة الموالية

 د.م 2 50%



 :  ـفـ ـات   ب  ا ج .3
 

 : ميزانية البرنامج .1.3
 

 تونس الذكية تطور اعتمادات برنامج
 دينارألف : الوحدة

 بيــــــــــــان البرنامج
 إنجازات

7108 

قانون المالية 

7102 

(0) 

 تقديرات

7106 

 نسبةالتطّور 
(7102-7106) 

اعنمادات 

 التعهد

 

 اعنماداتالدفع

(7) 

 

 المبلغ

(7)-(0) 

 

 %) )النسبة 

((7)- 

(0)( /)0) 

(4,2 13 260 260 223 135 نفقات التصّرف: العنوان األول %  (  

 259 135 التأجير العمومي
  

 
 

 وسائل المصالح
 

14 
  

 
 

 التدخل العمومي
 

 
  

 
 

(23.391) 11.599 11.599 33.991 513 نفقات التنمية: العنوان الثاني  (69) % 

 االستثمارات المباشرة
 

 
  

 
 

 على الموارد العامة للميزانية
 

 
  

 
 

على موارد القروض الخارجية 

  الموظفة
 

  
 

 

 التمويل العمومي
 

 
  

 
 

(23.391) 11.599 11.599 33.991 513 صندوق تنمية المواصالت  (69) % 

 برنامج تونس الذكية 
 

 3.111 3.111  
 

منحة التصرف لقطب 

  الغزالة 
 3.599 3.599  

 
منحة التنمية لقطب 

  الغزالة
 4.111 4.111  

 
على موارد القروض الخارجية 

  الموظفة
 

  
 

 

(23.391) 11.599 11.599 33.991 513 صناديق الخزينة  (69) % 

(23.414) 11.259 11.259 34.263 638 مجموع البرنامج  (62)  % 

 .دون إعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات العمومية *
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 :حسب طبيعة النفقة  2112لسنة  تونس الذكية توزيع مشروع ميزانية برنامج

 اعتمادات الدفع
 

 

 
 

 
 حسب البرامج الفرعية 7106لسنة  تونس الذكيةتوزيع ميزانية برنامج 

 الدفع اعتمادات
 دينارألف : الوحدة

 المجموع حسب

 طبيعة النفقة

 البرنامج الفرعي

تهيئة المناطق 

 الذكية

 البرنامج الفرعي

التكوين وتأهيل 

 الموارد البشرية

  البرنامج الفرعي  

إدارة فرص 

االستثمار والتسويق 

 والترويج

البرامج الفرعية                              

 طبيعة النفقة 

   
 نفقات التصّرف  260

    
 التأجير العمومي 

    
 وسائل المصالح 

    
 التدخل العمومي 

3000 
 

 نفقات التنمية  2700 300

    
 االستثمارات المباشرة 

    
 صندوق تنمية المواصالت

 صناديق الخزينة  2200 300 2599 10559

 المجموع حسب البرامج الفرعية 2960 300 2599 11259

 .الّذاتية للمؤسسات العموميةدون إعتبار الموارد  *

 

 
 

2% 
0% 

98% 

 صناديق الخزينة نفقات التنمية: العنوان الثاني نفقات التصّرف: العنوان األول
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27% 

3% 70% 

ح ب  2018ت زيع  يز  ية ب  ا ج ت  س   ذكية    ة 
   ب   ج   ف  ية 

 
 إدارة فرص االستثمار والتسويق والترويج:   1البرنامج الفرعي 

 التكوين وتأ يل الموارد البشرية: 2البرنامج الفرعي

 البرنامج الفرعي تهيئة المناطق الذكية
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 : ب  ا ج ت  س   ذكية 2121-2112إطا     ف ات  ت  ط     ى -3-2
 

 : للبرنامج2121-2112إطار النفقات متوسط المدى / 3-2-1
 ألف دينار: الوحدة 

قانون المالية  تإنجازا النفقات

2112 
 تقديرات

 2116  2112 2119 2121 

        نفقات التصرف

 872 822 821 273  135  على موارد الميزانية

 872 222 821 259    التأجير العمومي

    14    وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        على موارد القروض الخارجية الموظفة

        االستثمارات المباشرة

 16350 16350 01662 20000  503  على موارد صناديق الخزينة

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

الموارد الذاتية  بدون اعتبارالميزانية 

 للمؤسسات
 503  20000 01662 16350 16350 

 08361 08361 01662 71111  836  الموارد الذاتية للمؤسسات باعتبارالميزانية 
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 :حسب البرامج الفرعية 2121-2112إطار النفقات متوسط المدى / 3-2-2
 

الفرعي إدارة فرص االستثمار والتسويق لبرنامج ل 2121-2112إطار النفقات متوسط المدى  / 3-2-2-1

 :والترويج
 ألف دينار: الوحدة 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 تقديرات 7102.م.ق انجازات  النفقات

2116 2112 2119 2121 

        نفقات التصرف

 872 822 821 873 135 على موارد الميزانية

 872 822 821 859  التأجير العمومي

    04  وسائل المصالح

      التدّخل العمومي

        على صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        العموميالتدّخل 

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        الموظفة على موارد موارد القروض الخارجية

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

 10000 01111 7211 6611 503 على صناديق الخزينة

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

 01111 01111 7211 6611 638  الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 

        الذاتية للمؤسساتالميزانية باعتبار الموارد 
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 :الفرعي التكوين وتأهيل الموارد البشريةلبرنامج ل 2121-2112إطار النفقات متوسط المدى  / 3-2-2-2

 

 
 ألف دينار: الوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديرات 7102.م.ق انجازات  النفقات

2116 2112 2119 2121 

        نفقات التصرف

      على موارد الميزانية

      التأجير العمومي

      وسائل المصالح

      التدّخل العمومي

        على صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدّخل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        التنميةنفقات 

        على موارد الميزانية

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

 6350 8361 311 00611  على صناديق الخزينة

        الذاتية للمؤسساتعلى الموارد 

 8361 8361 311 00611    الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 

        الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
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 :الذكيةامج الفرعي تهيئة المناطق للبرن 2121-2211إطار النفقات متوسط المدى  / 2-2-3

 ألف دينار: الوحدة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7102.م.ق انجازات  النفقات

 
 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

        نفقات التصرف

        على موارد الميزانية

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدّخل العمومي

        على صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدّخل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

        نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

        على الموارد الذاتية للمؤسسات

        الميزانية بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 

        الميزانية باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
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 ؤ   تبطاقات    
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  عدد االتفاقيات المبرمة:1.1.1.4 بطـاقة    ـؤ ــــ

 

 1.1.1.4:    ؤ     ز

  عدد االتفاقيات المبرمة: ت  ية    ؤ  

 :تا يخ تحيين    ؤ  

 

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 الذكيةتونس :   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 إدارة فرص االستثمار والتسويق والترويج:    ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 استقطاب المستثمرين والتشجيع على خل  مواطن الشغل:  ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3

 ( ind de résultats)مؤشر نتائج /:       ؤ   .4

 /(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبيعة    ؤ   .5

 

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 

 المؤشر يتمثل في عدد االتفاقيات(: Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

 عدد:  ح      ؤ   .2

 ...(إستمارة، تقرير، إستبيان) ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ  .3

األهداف إلنجاز مشروع وحدة التصرف حسب :  ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .4

 تونس الذكية

 (:Valeur cible de l’indicateur)   ي ة     ته فة    ؤ    .6

 السيد إلياس الجريبي رئيس برنامج تونس الذكية:    ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج .6

III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

    ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  ( از ت إل ج)    ة    تائج  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة   داء األقيس مؤشر
 2112 إنجازات

 

 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

عدد االتفاقيات :  1.1.4المؤشر 

  المبرمة
 18 50 50 50 50 
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 عدد فر  العمل الجديدة:2.1.1.4بطـاقة    ـؤ ــــ 
 

 

   2.1.1.4:    ؤ     ز

 عدد فر  العمل الجديدة:ت  ية    ؤ  

 :تا يخ تحيين    ؤ  

I.   خصائص   عا ة    ؤ   

 تونس الذكية:   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 والترويجإدارة فرص االستثمار والتسويق :    ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 استقطاب المستثمرين والتشجيع على خلق مواطن الشغل::  ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3

 ( ind de résultats)مؤشر نتائج :       ؤ   .4

 efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة :طبيعة    ؤ   .5

 

II.   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 المؤشر يتمثل في عدد فر  العمل الجديدة(:Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

 عدد : ح      ؤ   .2

 فر  العمل المضمنة باالتفاقيات المبرمة:   عطيات    ا ية  الحت اب    ؤ   .3

 ...(إستمارة، تقرير، إستبيان) الحت اب    ؤ ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية  .4

وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز :  ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .5

 مشروع تونس الذكية

 :   ي ة     ته فة    ؤ    .8

 :    ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج  .2

 

III-   ق     في  تائج    ؤ 

  با  ؤ     ت  ي  ت   خاصة (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة   داء األقيس مؤشر
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

: 2.1.4المؤشر 

 عددفرصالعماللجديدة
 4500 10000 10000 10000 14000 
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 عدد المتكونين:1.1.2.4بطـاقة    ـؤ ــــ 

   1.1.2.4:     ؤ     ز

 المتكونينعدد :ت  ية    ؤ  

I.   خصائص   عا ة    ؤ   

 تونس الذكية:   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 التكوين وتأهيل الموارد البشرية:    ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 تنمية قدرات الموارد البشرية:  ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3

 ( ind de résultats)مؤشر نتائج :       ؤ   .4

 efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبيعة    ؤ   .5

II.   تفاصيل   ف ية    ؤ  

المؤشر يتمثل في عدد المتكونين في إطار  (:Formule) حت اب    ؤ   ط ي ة  .1

 البرامج المنظمة في إطار مشروع تونس الذكية

 عدد: ح      ؤ   .2

عدد المتكونين في إطار البرامج المنظمة في :    ؤ      ا ية الحت اب   عطيات  .3

 إطار مشروع تونس الذكية

معد من قبل فري  مشروع  تقرير :    ؤ  ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب .4

 تونس الذكية

وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز : ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .5

 ةمشروع تونس الذكي

 سنوي:  تا يخ ت ّف     ؤ   .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)   ي ة     ته فة    ؤ    .2

السيدة ري  الجرو رئيسة البرنامج الفرعي التكوين  :    ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج  .2

 وتأهيل الموارد البشرية
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III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة   داء األقيس مؤشر
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

 10000 5000 5000 2000 19  عددالمتكونين: 1.2.4المؤشر 
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 المتحصلين على شهادات تقنيةنسبة :2.1.2.4بطـاقة    ـؤ ــــ 
 

 

  2. 1.2.4.:     ؤ     ز

 المتحصلين على شهادات تقنيةنسبة  :ت  ية    ؤ  

I.  عا ة    ؤ    خصائص   

 تونس الذكية:   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 التكوين وتأهيل الموارد البشرية:  ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 تنمية قدرات الموارد البشرية:   ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ    .3
 ( ind de résultats)مؤشر نتائج :       ؤ   .4
 efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة /(qualité)مؤشر جودة :طبيعة    ؤ   .5

 

II.   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 عدد المتكونين/ عدد المتحصلين على شهادات تقنية (:Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

 %:  ح      ؤ   .2

 عدد المتحصلين على شهادات تقنية وعدد المتكونين:    عطيات    ا ية  الحت اب    ؤ   .3

لدى مختلف المنتفعين ببرامج  إستبيان : تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ ط ي ة  .4

 التكوين المنظمة في إطار مشروع تونس الذكية

 .المتكونين/ ي  مشروع تونس الذكية فر: ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .5

 سنوي:  تا يخ ت ّف     ؤ   .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)   ي ة     ته فة    ؤ    .2

 لسيدة ري  الجرو التكوين وتأهيل الموارد البشريةا :     ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج  .2

III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 

 

 

 الوحدة   داء األقيس مؤشر
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

نسبة : 2.2.4المؤشر 

 المتحصلين على شهادات تقنية
 %100 40% 50% 50% 60% 
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 المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية: 1.1.3.4بطـاقة    ـؤ ــــ 
 

 

  1. 1.3.4.:    ؤ     ز

 المساحة المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية :ت  ية    ؤ  

 :تا يخ تحيين    ؤ  

I.   خصائص   عا ة    ؤ   

 تونس الذكية:   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 تهيئة المناطق الهكية:    ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 .والمطابقةللمواصفاتالدوليةالترفيع من المساحات المهيأة :  ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .3
 ( ind de résultats)مؤشر نتائج :       ؤ   .4
 efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة /(qualité)مؤشر جودة :طبيعة    ؤ   .5

 

II.   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 

 المساحة المهيأة(:Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

م:  ح      ؤ   .2
2. 

 مساحات العمل المهيأة:    عطيات    ا ية  الحت اب    ؤ   .3

 إستبيان: ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ  .4

 مكاتب الخبرة/ الباعثين العقاريين : ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .5

 سنوي:  تا يخ ت ّف     ؤ   .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)   ي ة     ته فة    ؤ    .2

 مديرة مكلفة بالبنى التحتيةمنال حمودي :    ؤ ل  ن    ؤ   با ب  ا ج  .8

III-   ق     في  تائج    ؤ 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 الوحدة   داء األقيس مؤشر
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

: 1.3.4المؤشر 

المساحةالمهيأةوالمطابقةللمواصفاتال

 دولية

م
2
 44000 100000 100000 100000 140000 
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 تغطية المشاريع المبرمجة الحتياجات السنة المواليةنسبة : 2.1.3.4بطـاقة    ـؤ ــــ 
 

 2. 1.3.4.:    ؤ     ز

 المبرمجة الحتياجات السنة المواليةتغطية المشاريع نسبة  : :ت  ية    ؤ  

I.   خصائص   عا ة    ؤ   

 تونس الذكية:   ب  ا ج   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .1

 تهيئة المناطق الهكية:    ب  ا ج   ف  ي   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .2

 الترفيع من المساحات المهيأة والمطابقةللمواصفاتالدولية:  ه ف   ذ  ي جع إ يه    ؤ   .3
 ( ind de résultats)مؤشر نتائج :       ؤ   .4
 efficienceمؤشر فاعلية  /(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة :طبيعة    ؤ   .5

))/ 
 

II.   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 المساحة المهيأة/ المساحة المستغلة (:Formule)ط ي ة  حت اب    ؤ    .1

 %:  ح      ؤ   .2

 المساحات المستغلة والمساحات المهيأة:    عطيات    ا ية  الحت اب    ؤ   .3

 إستبيان : ط ي ة تج يع    عطيات    ا ية الحت اب    ؤ  .4

مكاتب / الشركات / فري  مشروع تونس الذكية : ص      عطيات    ا ية الحت اب    ؤ   .5

 الخبرة

 (:Valeur cible de l’indicateur)   ي ة     ته فة    ؤ    .8

 منال حمودي مديرة مكلفة بالبنى التحتية:با ب  ا ج    ؤ ل  ن    ؤ     .2

III-   ق     في  تائج    ؤ 

 

     ت  ي  ت   خاصة با  ؤ  (  إل جاز ت)    ة    تائج  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة   داء األقيس مؤشر
 إنجازات

2112 
 تقديرات

2116 2112 2119 2121 

نسبةتغطية :3.42.المؤشر

المشاريع المبرمجة الحتياجات 

 السنة الموالية

% 50% 50% 50% 50% 50% 
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الراجعة  المتوفرةالمطابقة للمواصفات الدوليةوالمساحة المهيأة : 3.1.3.4بطـاقة المـؤشــــر

 بالنظر إلى قطب الغزالة
 

 

 3.1.3.4:  المؤشر رمز

الراجعة  (Le disponible)المتوفرة المطابقة للمواصفات الدوليةوالمساحة المهيأة :تسمية المؤشر

 .بالنظر إلى قطب الغزالة

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 تونس الذكية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .2

 تهيئة المناطق الذكية :  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .3

 .المساحات المهيأة والمطابقة للمواصفات الدولية فيالترفيع :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .4

 ( Indicateur de résultats)مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5

 (Indicateur d’efficacité)مؤشر نجاعة :طبيعة المؤشر .6

 :التفريعات  .2
 قطب الغزالة  -
 .قطب منوبة -
 قطب النحلي -

 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

 (:Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 المتوفرة المطابقة للمواصفات الدوليةوالمساحةالمهيأة. 

م: وحدة المؤشر .2
2

 

 : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 . المساحة المهيأة المتوفرة -

معطيات متوفرةلدى قطب الغزالة تندرج نمن :ر طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 .نشاط القطبمتابعة 

 .الغزالةالقطب: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 سنوي: تاريخ توفّر المؤشر .6

 (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

 .دير العام لقطب الغزالةالم: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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 -IIIللمؤشر قراءة في نتائج المؤشر : 

 

 : والتقديرات الخاصة بالمؤشر( جازاتاإلن)سلة النتائج سل .1

 الوحدة مؤشر قيمة األداء
 انجازات

2116 
2112 

 التقديرات

2112 2119 2121 

المطابقة والمساحةالمهيأة 

 .المتوفرة للمواصفات الدولية
م

2
 0 0 12000 50000 50000 
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    ؤ  ات بطاقات      آت 
في ب  ا ج     ت خ ة   ع   ية

 ت  س   ذكية
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 "الغزالة لتانولوجيات الاتصال"القطب التانولوجي  : 1طاقة عدد ب
 

 تونس الذكيةبرنامج 

I- م سسة عمومية ذات صبغة غ ر ادارية : التعريفEPNA 

 

اقطااااببملكن ل ج اااخبا بجااازءببااا بال ضااااءاتبالك ااااخبلهااالهبذقطااااببا اااتغ لبا بإقاباااخب ا اااتغ لب:النشاااال الر ي ااا ي.5

ملكاااا  بملهاااا بملصدفها،التنااااا قباخصاااا تبا ااااتغ لب تعهااااخبال ضاااااءاتب التجهياااازاتبالشاااا ي خب صاااا اا  ا، د بالتعااااا  ب

 التكاباااامباااااي ب حااااخاتبالةهااااثب التكاااا و ب إلااتاااااجب التط ود،احتضااااا بااااااجاببالشااااا سابالتكن ل ج ااااخبا بالخخبامل ااااخب

قطابب ملأهييه ب باادخت  بدلىبال  امباأنشط   ،ا ات طابب  اتثما بالا هعيب الخاا ج ب  دا بالشادا خبيا ب اامبذ

بجاااالبااتصاصااااتبال طااالب تشاااي ابالر اااااتبدلاااىب اتصااااببيااا بفضااااءاملبب  دااا بالتعاااا  ب التةاااا لبباااابذقطاااابب

العمااااامبدلاااااىبملطااااا ودب وجددبهااااالا.دال ااااااالما لاااااخب الر اااااااتباليابع اااااخب بدا ااااازبالةهاااااثب التجخ اااااخبالتكن لااااا ج ب هن ااااااب  

ا  .ي باملجاهبملخد  ب   هاب   يامل ج بي بال طاعبب بجهخب بزوخبملدف خبالن  اتبب بجهخباادم بخح  مخبالر  

 6050با سبب59بنلب" ا"صنفب:ترتيب املنشأة. 2

بإلاحخا ب/  .6005بادبب0الر  بي بب6005لانخبب10ال اا  بدخ ببب:مرج  الاددا . 3 ذبدبدخ ب: اص 

 . 6005 بتمديبب52الر  بي بب6005لانخبب6599

 .6005 بتمديبب52الر  بي بب6005لانخبب6599ذبدبدخ ب: مرج  التنظيم الاداري واملالي.4

 .6055ف  ددبب62: تاريم ام اع د ر عقد مهدا  ب ن الوزارة وامل سسة. 5

 

II- اطار القدرة على ألاداع: 

 

 :الاستراتيجية العامة •

ت   اااخبالنااااهقبباااااهمخببةافاااد بيااا بمله  اااقباهاااخافبالديااااابربال د ااا ب: تحدياااد املسااااهمة  اااي مهااادا  البرناااامج •

 الل  خ،

 الترفي  مت املسادات املهيأة واملطابقة للمواصفات الدولية،:مهم ألاولويات وألاهدا  •

 :م شرات قيس الاداع ومهّم ألانشطة •

 مهّم ألانشطة م شرات قيس الاداع

 بد زبالن  ضباال طاعب فضاءبالعدضب - :1-1-3-4امل شر 

املسادة املهيأة واملطابقة 

 للمواصفات الدولية
 ت   خببد زبال ا  بالتكن ل ج خ -

نسبة تغطية   2.1.3.4

املشاري  املبرمجة تدتياجات 

 السنة املوالية

   ا ات -
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 :  الاجراعات املصادبة •

 النص تبالتنظ م خبلل طل،ملم بالصا قخبدلىبجم اب -

بددضببشد عبابدبحك بيب تعلقباتن  حبالنظاامبذ الاقيبالخااتبااا د ا ب ذلاوبملةعاابلداجعاخبهدو اخب -  ّت  

 .إ نا ببنهخبإلااتاج

يااا باملجااااهبإحاااخا بفاااد خب( النهلااا + الغزالاااخب)إبكاا اااخببداجعاااخبالشاااكمبال ااااا نيبلر ااااخبال طااالبالتكن لااا ج ب -

 .ملصدفبذاتببااهماتبدم ب خ
 

V.  امل زانية: 

 املوارد
 ( .ا)

 2112تقديرات  2112مبرمج  

 14519 31430 مجموع املوارد

 5470 5415 املوارد الذاتية

 2599 2599 *منحة الصندوق 

  صّر
ّ
 0199 0199 منحة الت

 1000 1000 منحة التنمية 

 صنخ قبملنم خبال اص تب ملكن ل ج اتبالعل باتب  ملصال* 

 م زانية التصر 
 ( .ا)

 2112تقديرات  2112مبرمج  البيانات 

 5470 5415 الايااااااارادات الذاتية

 4400 4340 وددات حنتاج 

 90 65 تسويغ ف اع املحاضرات 

 215 215 تسويغ الف اعات التجارية 

 660 660 استرجاع نفقات الاهرباع واملاع 

 65 70 مساهمة امل سسات العمومية 

 40 65 حضافيةايرادات ات دمات 

 715 9 014 9 مجموع نفقات التصّر 

 205 5 814 4 نفقات التسي ر

 510 4 200 4 معباع ألاعوان
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 (جدول اجمالي)م زانية التنمية 
 ( .ا:ال حخ ب)

 6052بديبرب الة ااات
  6059مل خ داتب

  ف دات تعهخات

 3933 111 4 بجم عبا  اتبالتنم خ

1000 

 5313 3941 مجموع املشاري  املتواصلة  •

 1152 0110 بجم عبالشا سابالت اصلخباالغزالخ 

 0 0 بجم عبالشا سابالت اصلخبلد لببن بخ 

 بجم عبالشا سابالت اصلخبللمدا زباليه وخب

 للعممبد ببعخب

100 900 

 1351 31 (الغزالة)مجموع املشاري  اتجديدة  •

 

 2112و  2113املبرمجة لسنتي مهم املشاري  
 ( .ا)

 6059مل خ داتب

 (تعهخات)

 اه بالشا سا 6052بديبرب

 ا طلبالغزالخبت   خبدابخب تعةّ خبالطدقات 5000 1211

 ملخد  بحما خبقطلبالغزالخب بقطلببن بخ 5000 211

 افغالبملأه مبالشةكخبالكهدبائ خبلل طلب ببن بخ 590 323

111 90 
 بالخا ج بب( إلا ا  ) signalétiqueتعزوزالتأفييبالخاال ب

 ذف يب بالعم  دبل طلبالغزالخبلتكن ل ج اتبإلاملصال

211 100 

ملجخ خب بملخد  ببعخاتبالتك  فبا ضاءبالهاضداتب

ا طلبالغزالخبلتكن ل ج اتب ملصالب بالدا زباليه وخب

 للعممبد ببعخ

 فضاءب واضقيب بملدف هيب:بشد عبجخ خ - 511

451 - 
ملد يزبفةكخبالهاملفبدديبذا يااتبامختلفبب:بشد عبجخ خ

 اله ابمبالتابعخبلل طل
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  تاسعلبرنامج  الا
 " القيادة والمساندة "   

 
 
 

 : البرنامج رئيس
 حافظ القربيالسيد  

   عام    صا ح     ت كة  ي   
 

 2112فيف    14   ؤ خ في  22           :   جع   ت  ية

                   

 رؤساء البرامج الفرعية البرامج الفرعية رئيس البرنامج مجناالبر

 

 القيادة والمساندة
 حافظ القربي السيد

 القيادة
 الميساوي ةة مباركالسيد

 محمد الناصر بوعبسة السيد المساندة 
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 و إستراتيجيته  القيادة والمساندة تقديم برنامج .1
 

 
 
 

 

 

 

    يا        ا   

     ا   

 إل       عا ة    صا ح 
     ت كة

  تف  ية   عا ة  تك    جيا 
    ع   ات   التصال

 إل       عا ة      آت 
     ؤ  ات   ع   ية

   ا     ج ة    كتابة
    ز  ية   صف ات

    كز   طبي 
   الجت ا ي

تعا  ية   ب ي  
   التصاالت

    يا   

    ي  ن

إ        ؤ ن 
    ا   ية     ز  ات

إ      إلحصا  
     ؤ   ت

 ح     تص ف ح ب 
  ه  ف إل جاز       
تط ي    تص ف في 

  يز  ية      ة

 ح     تص ف ح ب 
  ه  ف   تابعة  تائج 
    ة   عا  ية ح ل 
  جت ع    ع   ات
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 :استراتيجية برنامج القيادة والمساندة.1.1

 
جعلت الطبيعة األفقية التي تميّز مشموالت الهياكل اإلدارية المنتمية لمحور القيادة والمساندة 

 :الرافد الرئيسي لبقية البرامج، ملك أنه البرنامج الذي 9من البرنامج عدد 

 يساند البرامج العملياتية في تجسي  أهدافها 

  لفائدتها خدمات مات اختصا يسدي 

 يوفر لها الدع  التقني بما يمكن من إعداد الميزانية وتنفيذها. 

     

وفرري إطررار التوجهررات الوطنيررة، تقرروم إسررتراتيجية برنررامج القيررادة والمسرراندة علررى عرردد مررن 

 : األولويات، أهّمها

االرتقاء بالعنصر البشري باعتباره العنصر الرئيسي لتأهيل اإلدارة وتطروير جرودة خردماتها  

والنهوض بالعالقة النوعية والكميرة برين اإلدارة والمتعراملين معهرا، وهري أهرداف ال يمكرن التوصرل 

إلررى تحقيقهررا سرروى بالترردقي  فرري تحديررد الحاجيررات والجرردوى الوظيفيررة لالنتررداب، وحسررن توظيررف 

 رات والمهارات المهنية ، القد

 

ترشررريد اسرررتهالف الطاقرررة وصررريانة السررريارات اإلداريرررة وتهيئرررة البنررراءات وتررروفير المعررردات  

والتجهيررزات الالزمررة لضرررورة العمررل، ممررا يسررمح بحسررن التصرررف فرري المرروارد الماديررة وتحسررين 

 ظروف العمل،

 

العامرة وونرع القروانين  اتالتوجهر تطروير البيئرة القانونيرة الرقميرة المالئمرة للقطراع بتحديرد 

 العمل،  وبرامج وانجاز المشاريع اإلستراتيجيات بتطبي  والتراتيب الكفيلة

 

الحر  على دع  العالقات الدولية ومواكبة التحوالت التكنولوجية بهدف دفع سبل الشرراكة  

 واالستثمار في القطاع،

 

الخردمات االداريرة وملرك باتخرام رقمنرة  مجال في دور هام للبرنامج أوكل فقد ملك جانب إلى 

 .العمل كليّا بمنظومة التصرف اإللكتروني في المراسالت كل التدابير التقنية واإلجرائية لتركيز
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  تحديد البرامج الفرعية لبرنامج   ..7.07.0
 

 :تّ  تقسي  برنامج القيادة والمساندة إلى برنامجين فرعيين

 المساندة

القيادة 

 برنامج

 القيادة والمساندة

 :البرنامج الفرعي األول

 المساندة

 :البرنامج الفرعي الثاني

  القيادة

االدارة العامة للمصالح 

  المشتركة

  الديوان
 

وحدة التصرف حسب 

األهداف إلنجاز مشروع 

تطوير التصرف في 

 ميزانية الّدولة
 

االدارة العامة للمنشآت 

 والمؤّسسات العمومية
 

الكتابة القارة للّجنة الوزارية 

 للصفقات

 

التفقدية العامة لتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال

 

وحدة التصرف حسب 

األهداف لمتابعة نتائج 

القمة العالمية حول مجتمع 

 المعلومات

 

 

 

الهياكل 

 الخارجية 

 : المتدخلة

 

 

 

تعاونية *

 البريد 

  واالتصاالت
 

 

إدارة الشؤون القانونية 

 والنزاعات
 

إدارة اإلحصاء            

 والمؤشرات
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 :أهداف ومؤشرات قيس اآلداء الخاّصة ببرنامج القيادة والمساندة  .7

 

 القيادة والمساندة: 2البرنامج 

 المساندة: 0-2الرنامج الفرعي 

 تعزيز قدرات األعوان: 0-0-2الهدف    

 نسبة التأطير: 0-0-0-2المؤشر 

 نسبة األعوان المنتفعين بالتكوين: 7-0-0-2المؤشر 

 .ترشيد التصرف في أسطول السيارات اإلدارية وصيانتها :7-0-2الهدف     

 .معدل كلفة االصالح والصيانة لكل سيارة إدارية: 0-7-0-2المؤشر  

 القيادة: 7-2البرنامج الفرعي 

 رقمنة الخدمات االعالمية الداخلية: 0-7-2الهدف    

 نسبة التخفيض في كمية الورق المستخدم بالوزارة: 0-0-7-2المؤشر   
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 :تقديم أهداف ومؤشرات البرنامج  .0.7

 تعزيز قدرات األعوان:  0-0-2الهدف  

  

يض  هذا الهدف مؤشرات قيس آداء مات عالقة بتطوير القدرات المهنية لألعوان واإلطارات من 

حيث التكوين وتنمية المهارات إنافة إلى دع  نسبة التأطير عبر االنتدابات المدروسة انطالقا من 

 . الحاجيات الحقيقية لمراكز العمل

 

 تعزيز قدرات األعوان:  0-0-2الهدف مؤشرات قيس أداء  

 

 :ترشيد التصرف في أسطول السيارات اإلدارية وصيانتها:  7-0-2الهدف  
 

تحسين التصرف في أسطول السيارات اإلدارية وملك من خالل مزيد يرمي هذا الهدف إلى         

 .التحك  في المصاريف المنجرة عن إصالح وصيانة السيارات اإلدارية

وسيت  في إطار السعي لتحقي  هذا الهدف العمل على القيام بعديد األنشطة منها متابعة االتفاقيات المبرمة 

 . في الغرض مع المزودين ومسدي الخدمات ومتابعة ججودة الخدمات المسداة وكلفتها

 

 

  مزيد إحكام التصرف والصيانة في الموارد :  7-0-2الهدف مؤشرات قيس أداء 

 

 :التخفيض في كمية الورق المستخدم بالوزارة نسبة:  7-7-2الهدف  

 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .0

 2017  :  سنة تركيز المنظومتين الرئيسيتين لتحسين المؤشر وهما منظومة التصرف

اإللكتروني في المراسالت و منظومة انترانت االدارة وبالتالي تعتبر سنة اإلنتقال من التعامل 

مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  

 تقديرات 2017 إنجازات الوحدة

2014 7105 2016 2018 2019 2020 

نسدبة  :  0-0-0-2المؤشر 

 التأطير 

 
92%  61%  61%  60 % 67 % 63 % 54 % 

نسددبة   :7-0-0-2المؤشددر 

 األعوان المنتفعين بالتكوين

 
92%  92%  61%  68 % 22  % 013% 071% 

مؤشرات قيس أداء 

  الهدف  

 تقديرات 7102 إنجازات الوحدة

7109 7106 7108 7106 7102 7171 

    :  0-7-0-2المؤشددددددددددددددددددددر 

والصيانة   معدل كلفة االصالح

 .لكل سيارة إدارية

   

0.873,293 0.111,626 900,000 811,111 711,111 
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المرقمنة او الرقمية مع حث جميع المستعملين على بالوثائ  الورقية إلى التعامل بالوثائ  

 إستخدام  المنظومتين

 8102  :  إعتماد اإلمضاء اإللكتروني وإستخدام وثائ  رقمية بأكثر كثافة وتقليص من الوثائ

الورقية في جميع المراسالت الداخلية  وخارجية خاصة  بعد تعمي  المنظومتين على كافة 

 الوزارات

وثائ  اإلدارية داخل المنظومتين و تخفيز المستعملين إلستحدام توفير جل نمامج ال

وثائ  رقمية منتجة من داخل المنظومتين مع اعتماد التخزين المركزي و التصرف في الوثائ  

 الرقمية

 تطوير آليات االرشفة االلكترونية مع الحر  على سالمة الوثائ  االلكترونية 

 8109-8181 :منظومتين كوسيلتينأساسيتين لتبادل المعطيات عبر نمان كل ظروف استخدام ال

المصالح  المركزية الداخلية  للوزارة وبقية الوزارات والمؤسسات التي تستخدم نفس 

 .المنظومات أو منظومات مماثلة 

 

 :رسم بياني لتطور المؤشر .7

 

 

التخفيض في إسخدام الورق كوسيلة لتبادل : المتعلقة بالمؤشر ( limites)تحديد أهم النقائص  .3

المعطيات له العديد من المزيا االقتصادية ولكنها صعبة الحصر مثل التقليص في كلفة التنقل لتبليغ 

 ..المعلومة وربح الوقت في معالجة المعطيات وإسداء الخدمات

 

10 

50 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
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نسبة تخفيض  
استهالك كمية 

 الورق
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 :تقديم أنشطة البرنامج -7.7
 

 : 0البرنامج الفرعي  تقديم أنشطة 

 تقديرات المؤشرات الهدف

8102 

 اإلعتمادات األنشطة

   8-0-9الهدف 

ترشيد التصرف 

في أسطول 

السيارات 

اإلدارية 

 وصيانتها

 

:  0المؤشر

معدل كلفة 

  االصالح

والصيانة لكل 

 .سيارة إدارية

211,111  

متابعة تنفيذ االتفاقيات المبرمة في  -

صيانة واصالح السيارات إطار 

اإلدارية لصيانة السيارات اإلدارية 

الغسيل +المصفاة تغيير الزيوت و)

 (.الشامل

 

متابعة عمليات الصيانة والتصليح  -

 .المنجزة على كل سيارة

مسك دفاتر وجذامات متابعة دورية  -

 .لعمليات الصيانة والتصليح المنجزة

 

صيانة 83.1110111

 عادية 

 

 

 

 اصالح21.1110111

 

 

 تقديرات المؤشرات األهداف
8102 

 اإلعتمادات األنشطة

  0-0-9الهدف 

تعزيز قدرات 

 األعوان

 

 :0المؤشر 

 نسبة التأطير

التشجيع على االلتحاق بالوزارة عن - % 67

طريق استقطاب كفاءات من الوزارات 

 او الهياكل األخرى 

فتح مناظرات داخلية لترقية إلى  -

7و ا 0صنف ا  

 

 :8المؤشر 

نسبة األعوان 

المنتفعين 

 بالتكوين

السهر على تنفيذ مخطط التكوين في  - % 99

 أفضل األجال

تشريك أكثر عدد ممكن من األعوان  -

 في مراحل التكوين

إعداد دورات تكوينية تخص كل  -

 أصناف األعوان

توفير األدوات البيداغوجية  -

 الضرورية لضمان جودة التكوين

إعداد المخطط االستراتيجي لألعوان  -  
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تجديد أسطول السيارات عبر انجاز  -

 .اءات جديدة من السياراتاقتن

االسراع باجراءات إحالة السيارات  -

اإلدارية التي زال االنتفاع بها 

وإحالتها على عدم االستعمال للتفويت 

 .فيها

إعداد ومسك قاعدة بيانات مركزية  -

تتعل  بونعية األسطول العتمادها 

 .في تحديد برنامج تجديد االسطول

 

 

 

 

 
  :7البرنامج الفرعي  تقديم أنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديرات المؤشرات األهداف
 اإلعتمادات األنشطة 8102

 :0-8-9الهدف 

 

رقمنة الخدمات 

 عالمية الداخليةاإل

 

 :0المؤشر 

ض نسبة تخفي

كمية األوارق 

المستخدمة 

 بالوزارة

50% 
 وتعهد المنظومات تركيز 

  التشجيع على إستخدام البنية

الرقمية المتاحة بالشبكة 

 الداخلية

  تكوين األعوان في المجال

 الرقمي
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 نـفـقـات برنامج القيادة والمساندة - 3
 ميزانية البرنامج  3-0

 
 تطور اعتمادات برنامج القيادة والمساندة

 
 إ جاز ت بيــــــــــــان   ب  ا ج

2116 
قا  ن 
    ا ية 
 س

2112 

 ت  ي  ت
2112 

   بة   تطّ   
 

  ت ا  ت 
   تعه 

  ت ا  ت 
    فع

(2) 

    ب غ
(2)-(1) 

 

 %) )    بة 
(2)- (1( /)1) 

 2219 7104  ف ات   تصّ ف
 

7971 -238 -3% 

 5540 4574   تأجي    ع   ي
 

5209 -331 -6% 

 1426 1346   ائل    صا ح
 

1572 96 7% 

 1193 1184   ت خل   ع   ي
 

1190 -3 0% 

 3121 163  ف ات   ت  ية
 

510 -2570 -83% 

 3020 163  ال تث ا  ت    با   
 

510 -2570 -83% 

               عا ة    يز  ية
 

 
  

 
 

                ض   خا جية     ظفة
 

 
  

 
 

   ت  يل   ع   ي
 

 
  

 
 

               عا ة    يز  ية
 

 
  

 
 

                ض   خا جية     ظفة
 

 
  

 
 

 ص ا يق   خزي ة
 

 
  

 
 

 11229 2262  ج      ب  ا ج
 

8481 -2808 -25% 

 

 
 

61% 
19% 

14% 

6% 

   يز  ية   ب  ا ج ح ب طبيعة    ف ة

 التأجير

 وسائل المصالح

 التدخل العمومي

 التنمية
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 2112 يز  ية   ب   ج   ف  ية  
   ب   ج   ف  ية

 
 طبيعة    ف ة

    ج    ح ب طبيعة    ف ة    يا        ا   

 7971 3436 4535  ف ات   تصّ ف 

 5209 2511 2698   تأجي    ع   ي 

 1572 0 1572   ائل    صا ح 

 1190 925 265   ت خل   ع   ي 

 510 0 510  ف ات   ت  ية 

 510 0 510  ال تث ا  ت    با    

      ت  يل   ع   ي 

    ص ا يق   خزي ة 

 8481 3436 5045    ج    ح ب   ب   ج   ف  ية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59% 

41% 

  يز  ية   ب  ا ج   ّز ة ح ب   ب   ج   ف  ية

 المساندة

 القيادة االستراتيجية
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  2121/  2112إطار النفقات متوسط المدى  -3-2

 
قا  ن  إ جاز ت    ف ات

    ا ية 
2112 

 ت  ي  ت

2114 2115 2116 2112 2119 2121 

 15183 11164 7971 2209 7104    ف ات   تص ف

                   يز  ية
 10247 7534 5209 5540 4574     تأجي    ع   ي  

 2730 2007 1572 1426 1346     ائل    صا ح

 2207 1622 1190 1193 1184     ت خل   ع   ي

               ص ا يق   خزي ة
 

      تأجي    ع   ي  
  

      ائل    صا ح  
  

      ت خل   ع   ي  
  

                  ذ تية    ؤ  ات  
  

      تأجي    ع   ي  
  

      ائل    صا ح  
  

      ت خل   ع   ي  
  

 210 210 510 3020 3126    ف ات   ت  ية  

                 يز  ية
  

 210 210 510 3020 163    ال تث ا  ت    با     

      ت  يل   ع   ي
  

               ض   خا جية   
     ظفة

   
  

     ال تث ا  ت    با     
  

              ص ا يق   خزي ة  
  

                  ذ تية    ؤ  ات  
  

   يز  ية ب  ن   تبا            ذ تية   
    ؤ  ات

   
  

   يز  ية با تبا            ذ تية   
    ؤ  ات

 
 

2262 11229 8481 11374 15393 
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     ا   : 1  ب  ا ج   ف  ي      2121/ 2112إطا     ف ات  ت  ط     ى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.ق   جاز ت     ف ات
2112 

 ت  ي  ت

2114 2115 2116 2012 2119 2121 

 8771 6449 4535 4242 4241    ف ات   تص ف

                   يز  ية

 5824 4283 2698 3149 2629     تأجي    ع   ي  

 2456 1806 1572 1322 1346     ائل    صا ح

 490 360 265 265 265     ت ّخل   ع   ي

          ص ا يق   خزي ة
  

        ع   ي  تأجي  
  

          ائل    صا ح

          ت ّخل   ع   ي

              ذ تية 
    ؤ  ات

       

          تأجي    ع   ي

          ائل    صا ح

          ت خل   ع   ي

 210 210 510 3121 3126    ف ات   ت  ية

                   يز  ية
  

 210 210 510 3020 163    ال تث ا  ت    با   

        ت  يل   ع   ي
  

                     ض 
   خا جية     ظفة

     

  

       ال تث ا  ت    با   
  

        ت  يل   ع   ي
  

              ذ تية 
    ؤ  ات

     

  

   يز  ية ب  ن   تبا          
   ذ تية    ؤ  ات 

     

  

با تبا             يز  ية 
   ذ تية    ؤ  ات

  
4413 2222 5045 6659 8981 
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    يا   : 2  ب  ا ج   ف  ي      2121/ 2112  إطا     ف ات  ت  ط     ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.ق   جاز ت     ف ات
2017 

 ت  ي  ت

2114 2115 2116 2012 2119 2121 

 6411 4714 3436 3466 2264    ف ات   تص ف

               يز  ية    
 4422 3252 2511 2391 1945     تأجي    ع   ي  

 272 200 0 142      ائل    صا ح

 1716 1262 1136 922 919     ت ّخل   ع   ي

          ص ا يق   خزي ة
  

          تأجي    ع   ي

          ائل    صا ح

          ت ّخل   ع   ي

          ذ تية    ؤ  ات            

          تأجي    ع   ي

          ائل    صا ح

          ت خل   ع   ي

         ف ات   ت  ية

                     يز  ية

         ال تث ا  ت    با   

          ت  يل   ع   ي

                     ض 
   خا جية     ظفة

       

           با     ال تث ا  ت

          ت  يل   ع   ي

                      ذ تية    ؤ  ات

   يز  ية ب  ن   تبا          
   ذ تية    ؤ  ات 

       

   يز  ية با تبا            ذ تية 
    ؤ  ات

  2264 3466   3436 4714 6411 
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 ؤ   تبطاقات    
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   بة   تأطي : 1-1-1-9 طـاقة    ـؤ ــــ ب
 1-1-1-9: المؤشر رمز

 نسبة التأطير :تسمية المؤشر

 شهر ديسمبر من كل سنة :تاريخ تحيين المؤشر

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 برنامج القيادة والمساندة :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 المساندة - 1البرنامج الفرعي عدد  :يرجع إليه المؤشرالبرنامج الفرعي الذي  .2

 تعزيز قدرات األعوان - 1-1-9الهدف  :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

 -متصرف مستشار  -متصرف )  2و ا 1عدد األعوان المنتمين الى الصنف أ :تعريف المؤشر .4

محلل مركزي  -مهندس أول  -مهندس رئيس  -متفقد مركزي للمواصالت  -متفقد للمواصالت 

متصرف في الوثائق  -متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف -تقني أول  -محلل -

بة بالنس (.و الرتب لمعادلة لهامستشار المصالح العمومية -مكتبي  -حافظ مكتبات  -واألرشيف

 إلى العدد الجملي لألعوان اإلداريين والفنيين والعملة

 وسائلمؤشر :نوع المؤشر .5

 (( efficienceمؤشر فاعلية  :طبيعة المؤشر .6

 الوزارة ..(مركزيةال  اإلدار)التفريعات  .2

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

  2أ+  1أ        (:Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 المجموع الجملي لألعوان                                              

 النسبة المائوية :وحدة المؤشر .2

 إحصائيات ذات مصدر إداري: المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

عن طريق التقرير تجميع المعطيات :  رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 .اإلدارية والماليةالسنوي إلدارة الشؤون 

 .إدارة الشؤون اإلدارية و المالية :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 الثالثي الرابع من السنة : تاريخ توفّر المؤشر .6

 .% 67 (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2
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 .للشؤون اإلدارية المكلف باالدارة الفرعية : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .9

 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .6

 :رسم بياني لتطور المؤشر .8

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .2

 7أ+  0المناظرات الخارجية النتداب إطارات من صنف أفتح   -

 7و أ 0فتح مناظرات داخلية للترقية إلى صنف أ -

عدم موافقة مصالح وزارة المالية على عدد : المتعلقة بالمؤشر ( limites)تحديد أهم النقائص  .6

 الخطط المزمع طلب الترخيص فيها من قبل الوزارة

 

 

 الوحدة نسبة التأطير : مؤشر قيس األداء
  اإلنجازات

2017 

 التقديـرات

2014 2015 2016 2018  2019 2020 

 000 010 26 28 23 23 26  0عدد اإلطارات من الصنف أ

 96 41 36 35 33 37 30  7عدد اإلطارات من الصنف أ

 721 268 263 258 763 252 762  مجموع األعوان 

%92  النسبة  61%  61%  60 % 67 % 63 % 62% 
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 نسبة األعوان المنتفعين بالتكوين: 7-0-0-2 بطـاقة المـؤشــــر
 2.1.1.9 : المؤشر رمز

 بالتكوين بالوزارة ننسبة األعوان المنتفعي :تسمية المؤشر

 ديسمبر من كل سنة:تاريخ تحيين المؤشر

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 برنامج القيادة والمساندة :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 المساندة: 1البرنامج الفرعي عدد  :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 تعزيز قدرات األعوان 1-1-9:الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

عدد األعوان الذين شاركوا في دورات تكوينية بالنسبة للعدد الجملي لألعوان  :تعريف المؤشر .4

 والفنيين والعملة 

 ( ind de résultats)مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5

 (( efficienceؤشر فاعلية م :طبيعة المؤشر .6

 إدارة الشؤون اإلدارية والمالية .(مركزيةالة اإلدار)التفريعات  .2

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

 عدد األعوان المنتفعين بالتكوين (:Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 العدد الجملي لألعوان                                                     

 نسبة مائوية :وحدة المؤشر .2

العدد الجملي  -األعوان المنتفعين بالتكوين عدد :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 لألعوان

السنوي إلدارة الشؤون اإلدارية  تقريرال: ر طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 والمالية

 إدارة الشؤون اإلدارية والمالية :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 ديسمبر من كل سنة : تاريخ توفّر المؤشر .6

 99%(: Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

 .فرعية للشؤون اإلداريةالمكلف باالدالرة ال :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .0

تحسين نسبة األعوان المشاركين في الدورات : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .7

 التكوينية

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

التكوين  و إنجاز مخطط التكوين في اآلجال : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .9

 .الموجه حسب الصنف و مهام العون

 نقص على مستوى االعتمادات المرصودة: المتعلقة بالمؤشر ( limites)تحديد أهم النقائص  .6
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 العدد الجملي لالعوان 

 عدد المنتفعين

 الوحدة : مؤشر قيس األداء
 اإلنجازات

7102 
 التقديـرات

7109 7106 7108 7106 7102 7171 

 381 726 781 771 711 006 071 % عدد األعوان المنتفعين بالتكوين

 721 268 263 258 763 767 762  العدد الجملي لألعوان

/  المنتفعين بالتكوين عدد األعوان 

 العدد الجملي لألعوان
 92%  92%  61%  68 % 22  % 013% 033% 
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 .وصيانة السيارات اإلدارية  اصالح معدل كلفة: 0-7-0-2المـؤشــــر عدد 

 

 1/ 2/ 1/ 9: المؤشر رمز

 .لكل سيارة إداريةصيانة الو  صالحاال معدل كلفة :تسمية المؤشر

  (شهر نوفمبر من كل سنة) السداسية الثانية: تاريخ تحيين المؤشر

 

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 القيادة والمساندة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 المساندة: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 ترشيد التصرف في الموارد المادية: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

كلفة عمليات الصيانة يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى القدرة على التحك  في : تعريف المؤشر .4

اإلدارية التابعة ألسطول الدورية وكذلك كلفة التدخالت االصالحية المنجزة على السيارات 

 .الوزارة مع التأكد من انجاز هذه العمليات بالنجاعة الكافية

 مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5

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

 .(الوزارة)التفريعات  .2

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

لعمليات الصيانة واالصالح تقس  على العدد الكلفة الجملية السنوية ): طريقة احتساب المؤشر .1

 .(الجملي للسيارات المستغلة

 dinars  :وحدة المؤشر .2

معدل الكلفة الجملية إلصالح وصيانة السيارات   :المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3

باعتبار التدخالت المنجزة على كل سيارة بما في ملك التدخالت التي ته   السنةفي  اإلدارية

 . عطاب التي تتعرض لها السيارةالصيانة والتدخالت التي ته  إصالح األ

 ، تقرير: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4

 : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
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 ،متابعة صيانة السيارات اإلدارية ترادف -

 . وجذامات المتابعةملفات إصالح السيارات   -

 شهر نوفمبر من كل سنة:  تاريخ توفّر المؤشر .6

 (dinars 900,000: )القيمة المستهدفة للمؤشر .2

 مدير التجهيز والوسائل: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .0

 

 :اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحليل النتائج وتقديرات  .7

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .9

 (الغسيل الشامل+المصفاة تغيير الزيوت و)ابرام اتفاقية لصيانة السيارات اإلدارية  -

 .ابرام اتفاقية مع ورشة لتصليح السيارات -

مسك دفاتر وجذامات متابعة دورية لعمليات  المنجزة على كل سيارة متابعة عمليات الصيانة والتصليح -

 .الصيانة والتصليح المنجزة

 .تجديد أسطول السيارات عبر انجاز اقتناءات جديدة من السيارات -

االسراع باجراءات إحالة السيارات اإلدارية التي زال االنتفاع بها وإحالتها على عدم االستعمال للتفويت  -

 .فيها

 :المتعلقة بالمؤشر ( limites)ديد أهم النقائص تح .6

  

 الوحدة : مؤشر قيس األداء
 اإلنجازات

7102 
 التقديـرات

7109 7106 7108 7106  7102 7171 

  صالحاال معدل كلفة

 لكل سيارة إداريةصيانة الو

dinars/voitu

re/an 
  0.2830943 0.111,626 900,000 8110111 7110111 
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 التخفيض في كمية الورق المستخدم بالوزارة نسبة: بطـاقة المـؤشــــر

 

 

 رقم المؤشر/رقم الهدف / رقم البرنامج الفرعي/ رقم البرنامج: المؤشر رمز

 نسبة  التخفيض في كمية الورق المستخدم بالوزارة:تسمية المؤشر

  :المؤشرتاريخ تحيين 

 

I-   خصائص   عا ة    ؤ   

 القيادة والمساندة :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 القيادة :رالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤش .2

 رقمنة الخدمات اإلدارية:الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3

الناتج عن نسبة إنخفا ض كمية الورق المستخدم بالمصالح المركزية للوزارة :تعريف المؤشر .4

 ...(هاتف رقمي –منظومات معلوماتية) إستخدام وسائل اإلتصال الرقمية 

(/ Ind de produit)مؤشر منتوج ( / ind de résultats)مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5

 (Ind d’activité)مؤشر نشاط 

-efficacité socio)، مؤشر نجاعة (qualité)مؤشر جودة  :طبيعة المؤشر .6

économique) فاعلية ، مؤشرefficience )) 

المؤشر يحيل على تطور إلستخدام التقنيات الرقمية وما تضفيه من نجاعة على العمل اإلداري  

وما توفره من ربح لكمية الورق ومصاريف التنقل إلى جانب ربح الوقت في تفاع اإلدارة مع 

 محيطها االقتصادي واإلجتماعي

 ...(ويةحسب الجهات، حسب اإلدارات الجه)التفريعات  .2

II-   تفاصيل   ف ية    ؤ   

كمية / كمية الورق المسخدمة  خالل السنة الحالية(:Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1

 x111%(سنة إنطالقإحتساب المؤشر)الورق المستخدمة في السنة المرجعية

 نسبة مئوية:وحدة المؤشر .2

 سنويامجموع كمية الورق المستخدم : المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3
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عبر جرد  ...( إستمارة، تقرير، إستبيان) رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 كمية الورق الذي تقوم به مصلحة التزويد أخر السنة

 مصلحة التزويد :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 سنوي  : تاريخ توفّر المؤشر .6

رقمنة الخدمات اإلدارية (:Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر  .2

 وبلوغ كمية ضئيلة جدا من الورق 111%

 السيد أحمد شبشوب: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .2

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)النتائج  سلسلة .8

 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

 2017  :  سنة تركيز المنظومتين الرئيسيتين لتحسين المؤشر وهما منظومة التصرف

اإللكتروني في المراسالت و منظومة انترانت االدارة وبالتالي تعتبر سنة اإلنتقال من التعامل 

بالوثائق الورقية إلى التعامل بالوثائق المرقمنة او الرقمية مع حث جميع المستعملين على 

 متينإستخدام  المنظو

 7106  : إعتماد اإلمضاء اإللكتروني وإستخدام وثائق رقمية بأكثر كثافة وتقليص من الوثائق

الورقية في جميع المراسالت الداخلية  وخارجية خاصة  بعد تعميم المنظومتين على كافة 

 الوزارات

توفير جل نماذج الوثائق اإلدارية داخل المنظومتين و تخفيز المستعملين إلستحدام 

ائق رقمية منتجة من داخل المنظومتين مع اعتماد التخزين المركزي و التصرف في وث

 الوثائق الرقمية

 تطوير آليات االرشفة االلكترونية مع الحرص على سالمة الوثائق االلكترونية 

 الوحدة : مؤشر قيس األداء
 اإلنجازات

7102 
 التقديـرات

7109 7106 7108 7106 7102 7171 

     01% 50% 60% 70% 
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 7102-7171 :منظومة التصرف  اإللكتروني في  ضمان كل ظروف استخدام المنظومتين

انترانت االدارة لتبادل المعطيات عبر المصالح  المركزية الداخلية  المراسالت و منظومة 

 .للوزارة وبقية الوزارات والمؤسسات التي تستخدم نفس المنظومات أو منظومات مماثلة 

 :رسم بياني لتطور المؤشر .6

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .2
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المعطيات له العديد من المزيا االقتصادية ولكنها صعبة الحصر مثل التقليص في كلفة التنقل لتبليغ 

 ..المعلومة وربح الوقت في معالجة المعطيات وإسداء الخدمات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


