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 تقديم استراتيجية القطاع والمهمة: - 1
 

" إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات االتصال 2020تهدف الخطة اإلستراتيجية "تونس الرقمية 

والمعرفة يأخذ في االعتبار واإلقتصاد الرقمي، من خالل إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات 

حق تكافؤ الفرص عبر اإلندماج االجتماعي ومحو الفجو الرقمية للحد من الفوارق بين كل الفئات 

وضمان المساواة بين الجهات بما يضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في 

ختلف المجاالت، وكذلك حقه في الخلق واإلبداع في األنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في م

 التعامل مع إدارة إلكترونية تكون في خدمة المواطن والمؤسسة تتميّز بشفافيتها ونجاعة معامالتها.

في تقييمها وتحيينها لبلورة رؤية استشرافية لبرنامج  المهمةوترتكز هذه االستراتيجية التي شرعت 

الرقمي كقاطرة لتطوير مختلف القطاعات  ، على اعتماد االقتصاد2025تونس الرقمية في أفق 

األخرى، وذلك بفسح مجاالت المبادرة واالستثمار وتطوير مناخ األعمال من خالل وضع أطر 

تشريعية وترتيبية محفزة لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على اإلبتكار والتجديد واعتماد 

ز بقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي، التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وتتميّ 

 بما يجعل من تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول المنطقة.

 " من ثالث محاور أساسية:2020وتتكون الرؤية االستراتيجية للقطاع "لتونس الرقمية 

 

 القيمة المضافة في االقتصاد  : تحرير المباردة الخاصة وتحفيز النمو وخلقعلى الصعيد الوطني

 الوطني عبر االبتكار وتطوير الكفاءات،

 تعزيز موقعة تونس في مجال االقتصاد الرقمي في محيطها المتوسطي واالفريقي على الصعيد الدولي :

 وجعلها وجهة استثمارية جاذبة وقبلة للباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة،

 اعتبار المواطن محور الرؤية االستراتيجية للتحول الرقمي على صعيد الخدمات الموجهة للمواطن :

عبر مساهمته في جعله متصال باالنترنات ذات التدفق العالي وبأحدث التكنولوجيات الرقمية وتمكينه 

من العيش في مدن ذكية وعصرية، إضافة إلى تسهيل تلبية حاجياته وتوفير ظروف عيش كريمة له 

 مية ال نقدية سهلة النفاذ وإدارة رقمية ال تستخدم األوراق وتلبي حاجياته، وتسهيل حياته عبر خدمات رق

 أما األهداف االستراتيجية للقطاع فتتمثل أساسا في:
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ضمان االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم  .1

 االستفادة من السعة العالية جّدا،

 اإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة،إرساء إدارة  .2

التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز االستثمار في المجال  .3

 الرقمي من خالل التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات في اإلقليم،

 ي والنظم المعلوماتية والشبكات.ضمان سالمة الفضاء السيبرن .4

 :تقديم برامج المهمة -2

الشروع  2018في إطار اإلعداد لتطبيق مقتضيات القانون األساسي الجديد للميزانية فقد تم منذ سنة 

في عملية التنزيل العملياتي لبرامج مهمة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي بالتنسيق مع 

والفاعلين العموميين المتدخلين الوحدات العملياتية لمالية وذلك قصد تحديد المصالح المختصة بوزارة ا

 في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمهمة.

وتتكون من  2020وقد أفضت هذه العملية إلى خارطة برامج جديدة سيتم إعتمادها ابتداء من سنة 

)برنامج  2019تم إعتمادها سنة  برنامج عملياتي واحد "التنمية الرقمية" عوض ثالث برامج عملياتية

 اإلقتصاد الرقمي وبرنامج الحكومة اإللكترونية(. البنية التحتية اإلتصالية، برنامج

 متكونة من:  2020وتبعا لذلك ستكون خارطة برامج مهمة تكنولوجيات اإلتصال بعنوان سنة  

واحد وأربع وحدات عملياتية "التنمية الرقمية" والذي يشمل على برنامج فرعي  برنامج عملياتي واحد 

 تمثل الهياكل المركزية التقنية بالوزاراة وكل الفاعلين العموميين التابعين للقطاع، 

برنامج " القيادة والمساندة" ويتفرع بدوره إلى برنامج فرعي واحد وثالث وحدات عملياتية منها  

 مؤسستين عموميتين ذات صغة إدارية وهما:

 ت التكنولوجية بتونسالمعهد العالي للدراسا-

 المدرسة العليا للمواصالت بتونس-
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 تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة: -3

 :1جدول عـدد 

 حوصلة أهداف ومؤشرات األداء

 

اد تكنولوجيات االتصال واالقتصمهمة
الرقمي

القيادة والمساندة: البرنامج التاسع

القيادة : 1ب ف
والمساندة

التنمية الرقمية: األولالبرنامج

ةالتنمية الرقمي: 1ب ف

 المؤشرات األهداف البرنامج

 :1البرنامج 

 التنمية الرقمية

 

ضمان االندماج  :1.1.1الهدف 

االجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية 

عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة 

 وتعميم االستفادة من السعة العالية جدّا

لتكنولوجيا انسببببة التةطية بالشببببكات الجوالة حسببب   :1.1.1.1المؤشرررر

3G/4G  

 نسبة التةطية البريدية :2.1.1.1المؤشر 

إدارة  إرسبببببببببباء :2.1.1الررررهرررردف 

اإلكببتببرونببيبببة فببي خبببدمبببة الببمببواطببن 

والمؤسببببببسببببببة تكرك مباد  الحوكمة 

 الرشيدة

 

 عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن واإلدارة. : 1.2.1.1المؤشر 

طريق : مدة معالجة البريد اإلداري االلكتروني عن 2.2.1.1المؤشررررررر 

 )عليسة(. التصّرف اإللكتروني في المراسالت منظومة تطبيق

: التأسيس لمنوال 3.1.1الهدف 

اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة 

الخاصة والتجديد وتحفيز االستثمار 

في المجال الرقمي من خالل التسويق 

للوجهة التونسية كقط  تميز ونسيج 

توفر فضاء سيبرنيا مؤمنا  ،كفاءات 

 على المستوى اإلقليمي

الرقمي في الناتج المحلي : نسببببة مسببباهمة ااالقتصببباد 1.3.1.1المؤشرررر 

 اإلجمالي

 عدد فرص العمل الجديدة :1.2.3.1المؤشر 

 :9البرنامج 

 القيادة والمساندة

 

 :1.9.1الهدف 

 فاعلية برنامج القيادة والمساندة

.91.1.1المؤشر   

نسبة نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير 

 المهمة وتسيير

 : 2.1.9الهدف 

 التحكم في كتلة األجور 
 :1.2.1.9شر لمؤا

 الفارق بين كتلة األجور المبرمجة وكتلة األجور المنجزة

 : 9.1.3الهدف 

 تحسين التصرف في االعتمادات

 

 :  1.3.1.9المؤشر 

 مقارنة بالتقديراتالتنمية  اعتماداتنسبة استهالك 
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على المدى المتوسط: المهمةالميزانية وبرمجة نفقات  -4  

 : 2020لسنة المهمة  ميزانية تقديم -4.1
 

طبقا  2020الرقمي بالنسبة لسنة  االتصال واالقتصادتكنولوجيات مهمة تم إعداد مشروع ميزانية 

مع األخذ  2019مارس  29بتاريخ  09 رئيس الحكومة عدد منشورضمن الواردة  العامةللتوجهات 

استكمال المشاريع المتواصلة للمخطط الوطني  والمتمثلة أساسا في المرحلةأولويات بعين االعتبار 

واستحثاث اإلنطالق في إنجاز المشاريع الجديدة ذات المردودية العالية التي ستساهم في  االستراتيجي

 المواطن وخلق مواطن شغل جديدة. تحقيق أهداف القطاع وتحسين ظروف عيش

في  2020مادات بعنوان مشقققققققروع ميزانية المهمة بعنوان سقققققققنة وقد حددت وزارة المالية سققققققققف اعت

م د بعنوان قروض خارجية موظفة، واعتمادات 14,655م د، منها اعتمادات بقيمة 133,501 حدود

م د  60م د لتمويل مشقاريع تنمية القطاع و  30م د ) 90مرسقمة من صقندوق تنمية المواصقالت بقيمة 

م د مرسمة بقانون المالية لسنة 122تدخالت بعنوان منح تصرف وتنمية لفائدة مؤسسات القطاع(،مقابل 

م د اعتمادات مرسققققمة من صققققندوق تنمية  90موظفة و م د بعنوان قروض خارجية  4,9منها  2019

 المواصالت.

سققققنة الترفيع فيها خالل  والتي يتملنفقات صققققندوق تنمية المواصققققالت تقديرية الصققققبغة هذا وباعتبار ال

، فإن اإلعتمادات المرسققمة التصققرف على ضققوء نسققق تقدم اإلنجاز المادي والمالي للبرامج والمشققاريع

فيها خالل الترفيع أن يتم ممكن ، %  من ميزانية المهمة70 حواليوالتي تمثل  م د ( 90)من الصندوق 

باعتبار الميزانية على غرار ما تم بالنسققبة للسققنوات الفارطة وذلك حسققب تقدم نسققق إنجاز  2020سققنة 

              م د 196,192 في حققدود 2020بققالنسقققققققبققة لسقققققققنققة  قققدرت من الصقققققققنققدوقة يققالحقيقحققاجيققات ال أن

م د لتغطية عجز ميزانيات المؤسققسققات  125لتمويل مشققاريع تنمية القطاع إضققافة إلى م د  71,192)

طبقا لمقتضققيات والتي تنتفع بمنحة من الصققندوق  تصققرف وتنمية( (والمنشقق ت العمومية العاملة بالقطاع

 المتعلق بتدخالت الصندوق(. 2013ديسمبر  12المؤرخ في  2013لسنة  5199األمر عدد 

    فققة ظاالعتمققادات الخققاصققققققققة بققالقروض الخققارجيققة المو تبعققا لمققا سقققققققبق ذكره، وأخققذا في اإلعتبققارو

لدولة،  14,655) ية ا مة بميزان ية االعتمادات المرسققققققق ية مهمة جملة فإن م د( وبق تكنولوجيات ميزان

 .م د 239,693ود ة للقطاع في حديحسب الحاجيات الحقيقاإلتصال واإلقتصاد الرقمي قدرت 



 2020 المشروع السنوي لألداء
 

 

9 9 

على النحو طرف وزارة المالية  حسقققققققب سققققققققف االعتمادات المحددة منوتتوزع ميزانية المهمة هذا  

 التالي:

 :1جدول عدد

 حسب البرامج وطبيعة النفقة 2020توزيع ميزانية المهمة لسنة 

 م د( 133,501بإعتبار االعتمادات المحددة من قبل وزارة المالية )

 )إعتمادات الدفع(
 بحساب أد  

 نفقات االستثمار نفقات التدخالت نفقات التسيير نفقات التأجير البرامج
نفقات العمليات 

 المالية
 المجموع

 106267   44655  60000   1612 : التنمية الرقمية1البرنامج 

 27234   5345 3100 3401 15388 : القيادة والمساندة9البرنامج 

 133501   50000 31006 3401 17000 المجموع

 
 *دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

:1رسم بياني عـدد   

بإعتبار االعتمادات المحددة من حسب البرامج  2020لسنة  المهمةتوزيع ميزانية 

)إعتمادات الدفع( قبل وزارة المالية  
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 : مهمةلل( 2022-2020) تقديم إطار النفقات متوسط المدى 4-2

تم % 3سنوية قدرت بـ  تضخم ( تعتمد على نسبة2022 - 2020المرصودة لمختلف البرامج للفترة ) المهمةتوقعات تطور إعتمادات ميزانية 

 احتسابها بالتنسيق مع برنامج القيادة والمساندة. 

 :3جدول عدد

( للمهمة2022-2020إطار النفقات متوسط المدى )  

 

 

 

 

 النفقات

 إنجازات
 قانون مالية

 تقديرات متوقع
 )جديد(2019

 2022 2021 2020 2019 مرسم 2018 2017 2016

             طبيعة النفقة

 19200 18000 000 17 987 14 987 14 582 13 442 14 025 14 نفقات التأجير

 3700 3602 3401 3110 3110 2280 2364 2293 نفقات التسيير

 64000 63500 63100 104824 63018 1964 1864 1853 نفقات التدخالت

 62935 54900 50000 030 60 40000 103 4 561 13 287 10 نفقات االستثمار 

                 نفقات العمليات المالية

           616 100 880 80 626 68 بقية النفقات

 149835 140002 501 133 951 182 115 121 545 122 111 113 084 97 المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

 149835 140002 501 133 951 182 115 121 545 122 111 113 084 97 المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
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 :2جدول عدد 

 التوزيع حسب البرامج )إعتمادات الدفع( 

 

 البرامج

 إنجازات
 قانون مالية

 تقديرات متوقع 
2019 

 2022 2021 2020 2019 مرسم 2018 2017 2016

 567 114 367 109 267 106 000 158 164 96 478 115 304 105 817 89 : التنمية الرقمية1برنامج 

 268 35 635 30 234 27 951 24 951 24 067 7 807 7 267 7 : القيادة والمساندة9برنامج 

 835 149 002 140 501 133 951 182 115 121 545 122 111 113 084 97 المجموع
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 البرنامج األول: التنمية الرقمية

 

 ة روضة خليف المكلفة باإلدارة العامة لتكنولوجيا السيد: البرنامج ةرئيس

 2019أفريل  19ابتداء من  المعلومات

 

  2019 أفريل 19بتاريخ  45مرجع التسمية: المقرر عدد 
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 :استراتيجيتهلبرنامج وتقديم ا -1

 خارطة البرنامج:

 
 

 

 

 

 

  

التنمية الرقمية

التنمية الرقمية

تونس :4وع
الذكية

الحكومة : 3وع
االلكترونية

االقتصاد :2وع
الرقمي

البنية التحتية :1وع
والخدمات الشاملة

 برنامج

فاعلين 

 عموميين

وحدات 

 عملياتية

 برنامج فرعي

الوكالة الفنية 

 لإلتصاالت
الوكالة الوطنية 

 للترددات

القط  التكنولوجي 

"تونس لألقطاب 

 التكنولوجية الذكية"

الوكالة الوطنية 

 للمصادقة االلكترونية

الوطني المركز 

 لإلعالمية

الوكالة الوطنية للسالمة 

 المعلوماتية

الديوان الوطني لإلرسال 

 اإلذاعي والتلفزي

مركز الدراسات 

والبحوث 

 لإلتصاالت

 الديوان الوطني للبريد
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 المتدخلين في برنامج التنمية الرقمية الفاعلين العموميينقائمة 
 

 (79الوكالة الوطنية للترددات فاعل عمومي ال يتمتع بمنحة لتمويل ميزانيته )بطاقات الفاعلين العموميين ص  :مالحظة

 إستراتجية البرنامج

تتكون من برنامج عملياتي واحد كبير يشمل كل الوحدات العملياتية  المهمةباعتبار أن خارطة برامج 

وكل الفاعلين العموميين التابعين للقطاع، فإن محاور وأهداف إستراتيجية برنامج التنمية الرقمية تتكون 

والتي حاليا بصدد التحيين لتمتد للخماسية " 2020الخطة اإلستراتيجية "تونس الرقمية أساسا من محاور 

إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات االتصال واإلقتصاد الرقمي، من خالل إرساء مجتمع وتهدف القادمة 

جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة يأخذ في االعتبار كل الجهات والفئات بما يضمن حق المواطن في 

في الخلق واإلبداع في األنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه 

في مختلف المجاالت، وكذلك حقه في التعامل مع إدارة إلكترونية تكون في خدمة المواطن والمؤسسة 

 .تتميّز بشفافيتها ونجاعة معامالتها

باللغة الفرنسية االسم الفاعل العمومي  باللغة العربية االسم 
ONP 
 

Office National des Postes 
«La Poste Tunisienne» 

البريد الديوان الوطني للبريد " 

 التونسي"
CERT Centre d’Etudes et des Recherches 

des Télécommunications 

 

 مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت

ONT Office National de la Télédiffusion 
 

 

الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي و 

 التلفزي

ANSI Agence Nationale de la Sécurité 
Informatique 

 

 الوطنية للسالمة المعلوماتيةالوكالة 

ATT 
 

Agence Technique des 
Télécommunications 

 الوكالة الفنية لالتصاالت

ANF* 
 

Agence Nationale des Fréquences 

 
 الوكالة الوطنية للترددات

ANCE 
 

Agence Nationale de Certification 
Electronique 

 

 الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية

CNI Centre National de l’Informatique 

 
 المركز الوطني لإلعالمية

STT Smart Tunisian Technoparks تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية 
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 :هذا، وترتكز الرؤية االستراتيجية للقطاع على ثالثة محاور

 تحرير المباردة الخاصة وتحفيز النمو، :قطاعالعلى صعيد  •

 على الصعيد الدولي: جعل تونس وجهة استثمارية جاذبة وقطب إقليمي متميّز في المجال، •

ورقمنة  على صعيد الخدمات الموجهة للمواطن: تعميم النفاذ لإلنترنات على كامل التراب التونسي •

 .الخدمات اإلدارية وتحسين الخدمات البريدية

 فتتمثل أساسا في:للبرنامج هداف االستراتيجية أما األ

ضمان االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم  -1

  ،االستفادة من السعة العالية جّدا

 ،إرساء إدارة اإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة -2

لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز االستثمار في التأسيس  -3

توفر فضاء ، المجال الرقمي من خالل التسويق للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءات

 .سيبرنيا مؤمنا على المستوى اإلقليمي

 أهداف ومؤشرات قيس األداء وأنشطة البرنامج: -2

 قيس أداء البرنامج:تقديم أهداف ومؤشرات  -1.2

 المؤشرات األهداف البرنامج

 :1البرنامج الفرعي 

 التنمية الرقمية

 

ضمان االندماج االجتماعي والحدّ من  :1.1.1الهدف 

الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة 

 وتعميم االستفادة من السعة العالية جدّا

نسببببة التةطية بالشببببكات الجوالة  :1.1.1.1المؤشرررر

  3G/4Gلتكنولوجيا احس  

 نسبة التةطية البريدية :2.1.1.1المؤشر 

إرسبببببببباء إدارة اإلكترونيببة في خببدمببة  :2.1.1الهرردف 

 المواطن والمؤسسة تكرك مباد  الحوكمة الرشيدة

 

عدد الخدمات الرقمية المقدمة : 1.2.1.1المؤشررررررر 

 للمواطن واإلدارة. 

:  مببدة معببالجببة البريببد اإلداري 2.2.1.1المؤشررررررر 

التصببببببّرف  تطبيقمنظومبببةطريق االلكتروني عن 

 )عليسة(. اإللكتروني في المراسالت

: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم 3.1.1الهدف 

على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز االستثمار 

التونسية في المجال الرقمي من خالل التسويق للوجهة 

توفر فضاء سيبرنيا مؤمنا  ،كقط  تميز ونسيج كفاءات

 على المستوى اإلقليمي

صاد الرقمي 1.3.1.1المؤشر  سبة مساهمة ااالقت :  ن

 في الناتج المحلي اإلجمالي

 عدد فرص العمل الجديدة :2.3.1.1المؤشر 
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عبر نفاذ أفضل للمعلومة ضمان االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة الرقمية  :1.1.1الهدف 

 والمعرفة وتعميم االستفادة من السعة العالية جّدا

 :تقديم الهدف 

لقطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد  يندرج هذا الهدف ضمن توجهات المخطط الوطني االستراتيجي

"، حيث يرمي باألساس إلى إرساء مجتمع قوامه المعلومات والمعرفة، 2020الرقمي "تونس الرقمية 

ذات  شبكاتال منويضمن حق المواطن في االستفادة  ،بين كل الجهات والفئاتالفرص يضمن تكافؤ 

لم والمعرفة الحديثة وحثه نحو األنشطة ذات المحتوى وتمكينه من التع ،السعة العالية جداالسعة العالية و

 .المعرفي المرتفع في مختلف المجاالت

 ولتحقيق هذا الهدف يتعين: 

إلى جانب تعميم النفاذ لالنترنات على كامل التراب  ،تطوير وتعصير البنية التحتية االتصالية - 

كمستعمل، كما يشّجع بصفة غير مباشرة  ، وهو ما يستهدف المواطنكافة شرائح المجتمعفائدة لالتونسي 

 في انتصاب المستثمرين سواء التونسيين أو األجانب وخلق دينامكية اقتصادية 

من خالل توفير مناخ تنافسي للقطاع: األسعار وذلك والتحكم في  ةجودالتحسين العمل على  -

ن على اجازات لالتصاالت الجوالة ون المتحصلوتعهد المشغلوقد  .جازاتإ 4 ن اسنادإلى حد اآل حيث تم

القيام باستثمارات في البنية  لتوفير خدمات الجملة عمومية لالتصاالتالشبكة المن الجيل الرابع ومشغل 

 ، التحتية ذات التدفق العالي وتوفير التغطية بهذه الشبكة

ومسايرة  التمييز اإليجابي قصد تقليص الفجوة الرقمية في المناطق الداخلية أتكريس مبد -

لتحسين التغطية وتوفير  تنفيذ برنامج الخدمات الشاملة )المناطق البيضاء(وذلك ب التحوالت التكنولوجية

خدمات االتصاالت ذات السعة العالية لفائدة المناطق ذات المردودية االقتصادية الضعيفة أو المنعدمة 

 الجهات،الفرص بين  بالنسبة لمشغلي شبكات االتصاالت بهدف فك عزلتها وضمان تكافؤ

تركيز شبكة إدارية وطنية مندمجة بهدف ربط جملة من المواقع اإلدارية بمختلف مناطق  -

 واالنترانات والتطبيقات الجمهورية بشبكة االتصاالت ذات السعة العالية لتأمين خدمة االنترنات
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 )ربطناطق الداخلية للبالد اإلعالمية لإلدارة بما يسمح بتقريب الخدمات اإلدارية للمواطن خاصة بالم

 المؤسسات في قطاع العدل(اإلدارات / ربط البلديات / ربط 

 العالية،بشبكة االنترنات ذات السعة  (المدارس والمعاهد) التربوية المؤسساتربط  -

مراجعة مجلة التهيئة حيث يتم  تعميم النفاذ للشبكات ذات التدفق العالي عبر األلياف البصرية -

 بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة االلياف البصرية كمرفق عمومي ضروريالترابية 

 ،يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية

تثمين الترددات وترشيد استغالل الطيف الترددي وحسن توظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات  -

التقنية الستعمال الترددات وضمان جودة الطيف السعة العالية والعالية جدا إلى جانب تدعيم المراقبة 

 ،الترددي على كامل تراب الجمهورية

 ، حيث تممراجعة المخطط الوطني للترددات الراديوية لألخذ بعين االعتبار أنترنات األشياء -

واستغالل شبكات  إلقامة IOT األشياءأنترنات ي اسناد اجازات لمشغلواعداد ملفات طلبات عروض 

، وهو ما من شأنه التشجيع على خلق شركات ناشئة في مجال نفاذ لتوفير خدمات انترنات األشياء

 ،التجديد والتطوير التكنولوجي فيما يتعلق بالمحتوى والتطبيقات والشبكات

دف ، بهاعتماد البث التلفزي الرقمي والبث اإلذاعي الرقمي واالطفاء التدريجي للبث التناظري -

 ،تغطية كامل تراب الجمهورية

تنمية الخدمات البريدية خاصة ذات الطابع االجتماعي على كامل تراب الجمهورية وتحرص  -

 عن طريق الديوان الوطني للبريد باعتباره الفاعل العمومي المعني مباشرة بتحقيق هذا الهدف، الدولة

إلى ذات المردودية االقتصادية الضعيفة، المناطق ر تلك الخدمات وتأمينها بالمناطق الريفية ويعلى توف

السوق البريدية وتعزيز دور القطاع كمرفق عمومي عبر تقريب الخدمات من الحريف  جانب تنظيم

 .وتطويرها ومراجعة تعريفات الخدمات البريدية وتعصير الخدمات المالية للبريد

 مرجع الهدف : 

إلى تحقيق العدالة االجتماعية، والتنمية المستدامة، تسعى الدولة "  12الدستور التونسي: الفصل 

. كما تعمل على والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز اإليجابي

 ، االستغالل الرشيد للثروات الوطنية"
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 الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة.الدولة  ضمنت"  32الفصل 

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

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

 الحصول على الخدمات الشاملة لالتصاالت على كامل تراب الجمهورية التونسيية -

 التغطية لكل خدمةالتمتع بخدمات االتصاالت األخرى حسب مجال  -

 حرية اختيار مزود خدمات االتصاالت حسب مجال التغطية لكل خدمة -

 المساواة في الحصول على خدمات االتصاالت...  -

 من مجلة االتصاالت الذي يعرف الخدمات الشاملة لالتصاالت وشروط توفيرها. 11الفصل 

حق العموم في الخدمات البريدية األساسية مع تأمين سرية  ن: الفصل األول: ".. ضمامجلة البريد

 المراسالت....

 من مجلة البريد الذي بين شروط ممارسة الخدمات البريدية األساسية. 7الفصل 

  3لتكنولوجيا انسبة التغطية بالشبكات الجوالة حسب  :1.1.1.1المؤشرG/4G  

من شأنه أن يبين   3G/4Gلتكنولوجيا ابالشبكات الجوالة حسب  ان اعتماد مؤشر نسبة التغطية

الرقمية، حيث كلما ارتفعت هذه التغطية ضمان االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة سعي الدولة إلى 

 كلما تم ضمان حق المواطن التونسي في النفاذ إلى شبكات االتصال كما هو مكفول بالدستور التونسي.

  نسبة التغطية البريدية:  2.1.1.1المؤشر: 

يعمل الديوان الوطني للبريد على تحقيق قيمة مؤشر التغطية البريدية حسب البلديات في حدود 

 .ساكن أو أقل" 10000"مكتب بريد لكل 
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 1-5جدول عدد 

 1-1-1الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 
 

 الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات الوحدة

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسرررربة التغطية بالترررربكات : 1.1.1.1المؤشررررر

  3G/4Gلتكنولوجيا االجوالة حسب 
 نسبة

 مائوية

الجيل 

 الثالث

92.73 % 95.65 

% 

97.76 

% 
98 % 98 % 98 % 98 % 

الجيل 

 الرابع

63.94 % 72.29 

% 

87.05 

% 

70 % 85 % 85 % 90 % 

مكتب     نسبة التغطية البريدية :2.1.1.1المؤشر 

بريد لكل 

11200 

 ساكن

مكتب 

بريد لكل 

11250 

 ساكن

مكتب 

بريد لكل 

10977 

 ساكن

مكتب 

بريد لكل 

10834 

 ساكن

مكتب 

بريد لكل 

10795 

 ساكن

مكتب 

بريد لكل 

10889 

 ساكن

إرساء إدارة اإلكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة تكرس مبادئ الحوكمة  :1.12.الهدف 

 الرشيدة

 نه ان يكرس سياسية الدولة في ترسيخ مبادئ أان إرساء إدارة الكترونية من ش :تقديم الهدف

الحوكمة الرشيدة مما يعود نفعا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن واإلدارة وتعصيرها 

 التكافؤ المجتمعي. الشفافية الذي يضمن حقوهذا في كنف 

 مخطط التنمية 2020المخطط الوطني االستراتيجي "تونس الرقمية : مرجع الهدف / "

 (.2020-2016للخماسية )

 مبررات اعتماد المؤشرات : 

  2018عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن واإلدارة لسنة  :1.1.1.2المؤشر  

جع على التأكد من  المؤشقققر بمسقققتوى الخدمات اإللكترونية ومدى اسقققتعمالهااالرتباط الوثيق لهذا  يشقققّ

 مدى صلوحية وجودة هذه الخدمات.

 منظومة التصّرف  مدة معالجة البريد اإلداري االلكتروني عن طريق تطبيق :2.2.1.1المؤشر

 اإللكتروني في المراسالت )عليسة(

التصققققّرف اإللكتروني في  منظومة طريق تطبيقمعالجة البريد اإلداري االلكتروني عن  عدل مدةمإن 

يمّكن من اتسقققققاع رقعة االسقققققتعماالت بين مختلف اإلدارات والهياكل المعنية  المراسقققققالت )عليسقققققة(

 والتداول اليومي الحثيث على البيانات المطروحة مما يسهل طرق االستغالل ويساهم في نجاعتها.
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 2-1-1الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

 الوحدة أداء الهدفمؤشرات قيس 
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عببدد الخببدمببات الرقميببة : 1.2.1.1المؤشررررررر

 . المؤسسةالمقدمة للمواطن وا

 

 خدمة

 

   

4 

 

9 

 

20 

 

50 

 

70 

مبببدة معبببالجبببة البريبببد  :2.2.1.1المؤشررررررر 

 تببطبببببيببقطببريببق اإلداري االلببكببتببرونببي عببن 

 التصّرف اإللكتروني في المراسالت منظومة

 )عليسة(.

 

 يوم

 
 

10 

 

7 5 4 3 2 

 
 
 
 
 

التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز  :1.13.الهدف 

 ،للوجهة التونسية كقطب تميز ونسيج كفاءاتاالستثمار في المجال الرقمي من خالل التسويق 

 توفر فضاء سيبرنيا مؤمنا على المستوى اإلقليمي.

 :تقديم الهدف 

" إلى فسققح مجاالت المبادرة واإلسققتثمار 2020اإلسققتراتيجي "تونس الرقمية  يهدف المخطط الوطني

تطوير المؤسقققققسقققققات ووتطوير مناخ األعمال من خالل وضقققققع أطر تشقققققريعية وترتيبية محفزة لبعث 

االقتصقققققادية تقوم خاصقققققة على اإلبتكار والتجديد وإعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحقيق قيمة مضقققققافة 

 عالية وقدرة تنافسية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. 

 2020المخطط الوطني االستراتيجي "تونس الرقمية : مرجع الهدف" 

  :مبررات اعتماد المؤشرات 

  نسبة مساهمة ااالقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اإلجمالي: .1.1.31المؤشر 

تم اختيار هذا المؤشر باعتباره يعكس واقع مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي وهو مؤشر 

 .محتسب باعتماد المعطيات المتوفرة ضمن الحسابات القومية التي يمسكها المعهد الوطني لإلحصاء
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  عدد فرص العمل الجديدة :1.1.3.2المؤشر 

تكنولوجيا المعلومات  في مجال خلق مواطن شغل إلىأساسا  يهدف مشروع تونس الذكية

من قبل الشركات المنضوية تحت  المحدثة الشغل بالتالي تجدر متابعة تطورعدد مواطنو واإلتصال

 .المهمةإستراتيجيا لتقييم أداء  وجعله مؤشرامشروع تونس الذكية 
 
 
 
 
 
 

 :3-5جدول عدد 

 3-1-1الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 
 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

:  نسبة مساهمة ااالقتصاد 1.3.1.1المؤشر 

 الرقمي في الناتج المحلي اإلجمالي
 8 7.5 7   6  نسبة 

الجديدةعدد فرص العمل :3.1.12.المؤشر   6000 6000 6000 6000 6715 6554 4500 عدد 
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 :التنمية الرقميةتقديم أنشطة برنامج  -2-2
 

 :6جدول عدد 

 بيان األنتطة والتدخالت لبرنامج التنمية الرقمية
 

 المؤشرات األهداف البرنامج
 تقديرات المؤشرات

 2020لسنة 
 األنتطة الفرعية التدخالت األنتطة

 

: ضمان االندماج 1.1.1الهدف 

االجتماعي والحّد من الفجوة 

الرقمية عبر نفاذ أفضل 

للمعلومة والمعرفة وتعميم 

 االستفادة من السعة العالية جّدا

: نسرررربة التغطية 1.1.1.1المؤشررررر

بررررالتررررررربكررررات الجوالررررة حسررررررررررب 

 3G/4Gالتكنولوجيا 

 

   

حسب  % 98

 3Gتكنولوجيا 

 

حسب  % 85

 4Gتكنولوجيا 

: تطوير البنية  1النشاط
التحتية لالتصاالت والخدمات 

 الشاملة

إعداد كراك الشروط واعتماد 

 إجراءات طلبات العروض
 مشروع تةطية المناطق البيضاء

 الوطنية اإلدارية ة الشبك مشروع

 RNIA II  2المندمجة  

اإلدارية مشروع منظومة مراقبة الشبكة الوطنية 

  NOCالمندمجة

 RNIA IIIمشروع الشبكة اإلدارية المندمجة بلديات   

 RNIA IVمشروع الشبكة اإلدارية المندمجة عدالة 

مشروع انجاز شبكة ألياف بصرية والسلكية خارجية 

باثنتي عشر مركبا جامعيا وتسعة عشر معهدا عاليا 

 للدراسات التكنولوجية

 مشروع القبول الفني لشبكة االلياف البصرية

 مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجةرافية

مشروع هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع 

 الوطني

تحسين التةطية بشبكة االتصاالت لفائدة المؤسسات 

 Edunet 10 التربوية لتوفير السعة العالية
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تركيز خدمات ذات قيمة مضافة عبر الشبكات اإلدارية  

 RNIAالمندمجة 

 نفقات التأجير  

: نسررربة التغطية 2.1.1.1المؤشرررر 

 البريدية

مكتب بريد لكل 

 ساكن 10834

البنية التحتية للشبكة البريدية )إعادة بناء، وتعصير تحسين   ONP: منحة لفائدة5النشاط 

تاهيل البناءات، تهيئة البناءات، تشييد بناء جديد، 

 .(إقتناءالعقارات

 

 تقري  الخدمات بالمناطق النائية

 

تجهيزات مقرات البريد تعصير وسائل العمل) 

،تجهيزات االتصال التجاري، تجهيزات التونسي

 ومنظومات البريد االمادي(

 

 

 تجديد وتدعيم أسطول النقل

 

 اإللكترونيتطوير أنظمة وتجهيزات الدفع  

 

 والتصرف تطويراألنظمة المعلوماتية لإلنتاج

 

 دراسات

 

تكريس مهنة التجارة االلكترونية المحترفة بالبريد  

 التونسي 

مزود خدمات والتموقع كتكريس المهنة اللوجيستية البريدية

 وطنية لوجيستية

 

 

 إحداث بنك بريدي 

 

البريدية خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطوابع 

 والتسويق الدولي لها

 

منصة وتدعيم دور البريد ك إعادة خلق الخدمات البريدية

 للتحول الرقمي لفائدة الدولة

إرسرررررررراء إدارة : 2.1.1الهرردف 

اإلكترونيررة في خرردمررة المواطن 

والمؤسرررررررسرررررررررة تكرس مبررادئ 

 الحوكمة الرشيدة

 

عدد الخدمات :1.2.1.1المؤشرررررررر 

الرررقررمرريررررة الررمررقرررردمررررة لررلررمررواطررن 

 والمؤسسة.

 

 خدمة 20

 : رقمنة االدارة3النشاط 

 تركيز بوابة موحدة للخدمات االلكترونية. - 

 تركيز نظام مدمج للبريد التونسي 
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 ركيز البريد الرقمي للمواطن )الخدمات اإللكترونية(ت - 

 تركيز بنك رقمي للبريد التونسي - 

 الموحد للمواطن إرساء منظومة وطنية للتعريف - 

 منظومة الحالة المدنية تأهيل - 

 
الوطنية للترابط البيني بين نظم تركيز المنظومة  -

 المعلومات الوطنية

 تركيز الحوسبة السحابية الوطنية - 

 
إرساء وتركيز منظومة الخالص اإللكتروني للطل   -

 العمومي

: مرردة معررالجرة 2.2.1.1المؤشرررررررر 

لبرريررررد اإلداري االلكرترروني عن  ا

التصرررررررّرف  تطبيق منظومررةطريق 

 اإللرركررترررونرري فرري الررمررراسررررررررالت

 (.)عليسة

 ايام 4

 
تعميم منظومة التصرف االلكتروني في المراسالت "  -

 عليسة" باإلدارة

  
تركيز منظومة التصرف االلكتروني في المراسالت  -

 " عليسة" بوزارة الدفاع

: التأسيس 3.1.1الهدف 

لمنوال اقتصادي جديد يقوم 

على دفع المبادرة الخاصة 

والتجديد وتحفيز االستثمار في 

المجال الرقمي من خالل 

التسويق للوجهة التونسية 

 كقطب تميز ونسيج كفاءات.
توفر فضاء سيبرنيا مؤمنا على 

 المستوى اإلقليمي

:  نسبة مساهمة 1.3.1.1المؤشر 

الرقمي في الناتج المحلي ااالقتصاد 

 اإلجمالي

7 % 
 االقتصاد :تنمية2النتاط 

 الرقمي

تطوير متابعة  -

استعمال البطاقة 

التكنولوجية الدولّية 

وفتحها على مجاالت 

التجارة االلكترونية 

وارساء نظام جبائي 

يخصها لتصبح بطاقة 

 .بنكية دولية رقمية

عادة فتح قنوات إ -

التفاعل مع منظومات 

عالمية مختصة في 

التحويالت المالية وعدم 

اإلقتصار على شركة 

Paypal فقط وذلك لفض

 دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصةرى و المتوسطة-

 

التكفّل بإجراءات ومعاليم تسجيل براءات االختراع  -

 لفائدة المؤسسات الناشئة   

مساهمة موضوعة على دمة صندوق ضمان  -

 المؤسسات الناشئة
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اإلشكال المتعّلق بتأمين 

إدخال األموال المستحقة 

للمؤسسات التونسية 

واألشخاص الطبيعيين 

التونسيين بعنوان 

الخدمات المنجزة عبر 

 .األنترنات

تعميم خدمة  -

فع بواسطة الهاتف الد

-Mالجوال

Payment واستكمال

المنظومة الترتيبية 

لوظيفة مزود خدماتالدفع 

بواسطة الهاتف الجّوال 

بالتعاون مع البنك 

 المركزي التونسي

مواصلة  -

التعاون مع اإلتحاد 

 العالميالبريدي 

Union Postale 

Universelle  

UPU لتطوير خدمات

التجارة اإللكترونية عن 

البريد  طريق شبكة

التونسي بةرض تجسيم 

 Easy Exportبرنامج

وتركيز مشروع  "

المنّصة اإلقليمية لطرود 

التجارة اإللكترونية 

 "بتونس

Ecom@africa . 

إعداد تصّور  -

وبرنامج تنفيذي بالنسبة 

للمكونين  الثالث والرابع 

من برنامج تونس 

الناشئة والمتعلقين تباعا 

تطوير الكفاءات ب

Talent Pool 
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-دماج الجةرافياإلو

Inclusion 

Géographique 

والشروع في تجسيم 

 هذينالمكونين .

تركيز صندوق  -

 Fonds-الصناديق

des Fonds-  الذي

سيتولى تمويل 

صناديق إستثمار 

مختّصة تسند لها 

تراخيص في النشاط 

مع التوقع بإمكانية 

بعث صندوق إستثمار 

مختّص و بعث عدة 

 صناديق .

وضع تصّور  -

الـاهيل لبرنامج 

الرقمي للمؤسسات 

الصةرى والمتوسطة 

 المجددة.

عرررردد فر   :2.3.1.1المؤشرررررررر 

 العمل الجديدة
6000 

تتجيع  :4النتاط

االستثمار ودفع التتغيل 

في المجاالت الرقمية 

 الموجهة للتصدير خاصة

الترويج واستقطاب -

االستثمار في ميدان 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصال بالتنسيق 

 ,مع الهياكل المعنية

إبرام مختلف  -

االتفاقيات التي تندرج 

في إطار مشروع 

الذكية لنهوض  تونس

بنشاط نقل الخدمات 

خارج بلد المنشأ في 

مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال 

 ,ومتابعة إنجازها

تنسيق إنجاز  -

المشاريع التي تندرج 

تصور وانجاز المحامل االشهارية الخاصة بمشروع  -

 "تونس الذكية"

 

 .المشاركة في تضاهرات عالمية-.

 

 

 الذكيةتنفيذ االستراتيجية االتصالية والترويجية لتونس -

 

معرض التشةيل  تنظيمتظاهرات لفائدة طالبي الشةل منها -

 Smart Tunisia Jobالسنوي لبرنامج "تونس الذكية" 

Fair, 

 

تركيز نظام معلوماتي لمالءمة قدرات العمل على  -

وكفاءات الموارد البشرية التونسية في مجال تكنولوجيات 

جال المعلومات واالتصال مع متطلبات فرص العمل في م

االقتصاد الرقمي وتخصصاته ودعم وتطوير القدرة 

 التشةيلية
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في إطار مشروع تونس 

 الذكية،

تنسيق إسناد  -

االمتيازات التي تلتزم 

بها الدولة بعنوان 

 المشروع ومتابعة

إنجاز التزامات  -

ف المنتفعة األطرا

 بهذه االمتيازات

العمل على تطوير  -

الكفاءات في مجال 

تكنولوجيات  

المعلوماتوةاإلتصال و 

 مطابقتها لسوق الشةل.

 )*( منحة بعنوان البريد 
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 :التنمية الرقميةنامج برنـفـقـات -3

 ميزانية البرنامج: - 3-1
 

 

 :7جدول عدد 

 ميزانية برنامج التنمية الرقمية حسب طبيعة النفقة

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 2019قانون مالية إنجازات

 النسبة )%( الفارق 2020تقديرات 
 التبويب الجديد التبويب القديم 2018

             طبيعة النفقة

 27,53 348 1612 1264  1264 9040 نفقات التأجير

            1141 نفقات التسيير

  0 0   60000 60000    778 نفقات التدخالت

 27,951 9755 44655 34900 4900 3903 نفقات االستثمار

            العمليات المالية

         90000 100616  بقية النفقات

 10,51 103 10 106267 164 96  96194 115478 المجموع

 

الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية*دون إعتبار   

  

 بإعتبار االعتمادات المحددة من وزارة المالية 

 )إعتمادات الدفع(
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:2رسم بياني عـدد  

2020توزيع متروع ميزانية برنامج التنمية الرقمية لسنة   

 بإعتبار االعتمادات المحددة من وزارة المالية  

  حسب طبيعة النفقة
 

 
  

1612; التأجير

60000; التدخالت

44655; االستثمار

التأجير التسيير التدخالت االستثمار
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 :8جدول عدد 

 ميزانية برنامج التنمية الرقمية حسب مآل النفقة

 المحددة من وزارة الماليةاإلعتمادات  بإعتبار

 )حسب البرامج الفرعية واالنتطة(
 الوحدة: ألف  دينار

 األنتطة النفقات

 نسبة التطور  تقديرات قانون المالية انجازات

2018 2019 2020 2019-2020 

 النسبة )%( المبلغ 2- 1-  

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

           المركزيةاألنشطة  البرامج الفرعية المركزية

 :التنمية الرقمية1برنامج فرعي

: تطوير البنية التحتية  1النشاط
 لالتصاالت والخدمات الشاملة

3321,47 23376,188 20434 -2942,188 -12,59 

 43,68- 1533,372- 1977 3510,372 8385 :تنميةاالقتصادالرقمي2النشاط 

 15,53- 4344- 23627 27971 5339 : رقمنة االدارة3النشاط 

:تشجيع االستثمار 4النشاط
التشغيل في المجاالت  ودفع 

الموجهة  الرقمية خاصة
 للتصدير 

1097 1105 230 -875 -79,19 

 ONP 35000 10000 1000 -9000 -90,00: منحة لفائدة5النشاط 

 CERT 0 4400 1000 -3400 -77,27: منحة لفائدة6النشاط 

 ONT 38835 40176 40989 813 2,02: منحة لفائدة 7النشاط 

 ANSI 3471 5430 4833 -597 -10,99: منحة لفائدة8النشاط 

 ATT 0 24899 6298 -18601 -74,71: منحة لفائدة9النشاط 

: منحة 10النشاط 
 ANCEلفائدة

5211 4239 1500 -2739 -64,61 

 CNI 2420 4500 1000 -3500 -77,78: منحة لفائدة11النشاط 

 S2T 7250 8162 3380 -4782 -58,59: منحة لفائدة12النشاط 

             مجموع البرامج الفرعية واألنشطة

 32,644- 51501,56- 106267 157768,56 110329,47 مجموع البرنامج

 
 

 *دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
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:3رسم بياني عـدد  

2020متروع ميزانية برنامج التنمية الرقمية لسنة توزيع   

اإلعتمادات المحددة من قبل وزراة المالية بإعتبار البرنامج الفرعيحسب    

 برنامج فرعي واحد " التنمية الرقمية"

 
 

106267

000

النفقات

التنمية الرقمية
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 :لبرنامج التنمية الرقمية 2022-2020إطار النفقات متوسط المدى  -3-2
 

لبرنامج التنمية الرقمية( 2022-2020إطار النفقات متوسط المدى )  

  التوزيع حسب طبيعة النفقة )إعتمادات الدفع(1جدول عدد : 

 النفقات
 إنجازات

 )جديد( قانون مالية
 تقديرات متوقع

2019 

 2022 2021 2020 2019 مرسم 2018 2017 2016

             طبيعة النفقة
  
  

  
  

 1912 1712 612 1 264 1 264 1 040 9 265 9 451 9 التأجير نفقات

           1141 1171 947 نفقات التسيير

 60000  60000  60000  101806  60000  778 678 669 نفقات التدخالت

 52655 47655 655 44 54930 900 34 903 3 310 13 124 10 نفقات االستثمار

                 نفقات العمليات المالية

           616 100 880 80 626 68 بقية النفقات

المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
89 817 105 304 115 478 96 164 158000 106 267 109367 114567 

المجموع باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
89 817 105 304 115 478 96 164 158000 106 267 109367 114567 
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 المــــــالحـــــق
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء

 

"التنمية الرقمية"لبرنامج    
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 3G/4Gنسبة التغطية بالشبكات الجوالة حسب التكنولوجيا  :1.1.1.1بطـاقة المـؤشــــر 

 1.1.1.1المؤشر: رمز

 3G/4Gنسبة التغطية بالشبكات الجوالة حسب التكنولوجيا  :تسمية المؤشر

 تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 برنامج التنمية الرقميةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 البرنامج الفرعي التنمية الرقمية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

االندماج االجتماعي والحّد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ ضمان  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

 أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم االستفادة من السعة العالية جّدا

 3G/4G: نسبة التغطية بالشبكات الجوالة حسب التكنولوجيا تعريف المؤشر .4

 يمؤشر كمّ نوع المؤشر:  .5

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

 البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( حسب التفريعات .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

للمشغلين على  3G/4Gعدد السكان الذين تشملهم خدمات (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 100مجموع عدد السكان ضارب 

 نسبة مئوية وحدة المؤشر: .2

مجموع /للمشغلين  3G/4Gعدد السكان الذين تشملهم خدمات المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 
 عدد السكان 

)المنظومة المعلوماتية لمتابعة األداء،  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

 احصائيات المشغلين وتقارير دورية من الهيئة الوطنية لالتصاالت ..........( أستمارة، استبيان

الهيئة الوطنية لالتصاالت ومشغلي الشبكات  سية الحتساب المؤشر:مصدر المعطيات األسا .4

 العمومية لالتصاالت

 السنة الموالية للسنة المعنيةتاريخ توفّر المؤشر:  .5

نسبة التغطية وفقا  (:indicateur’Valeur cible de l) 1القيمة المستهدفة للمؤشر  .6

 2022سنة %90/ نسبة التغطية وفقا لتكنولوجيا الجيل الرابع:  % 98لتكنولوجيا الجيل الثالث: 

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .7

رئيس البرنامج المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 
 1 

أو الطويل )قيمة مستمدة من توجه  أكثر(سنوات أو  3القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط )

 استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي........( مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  -2

يتم صلب اجازة كل مشغل، سواء بالنسبة للجيل الثالث أو الجيل الرابع، ضبط تقديرات اإلنجاز 

الُمطالب بها كل مشغل اتصاالت، وجدير بالمالحظة أنه على أرض الواقع تجاوزت اإلنجازات، 

 التوقعات المرسومة.

 مؤشر:رسم بياني لتطور ال -3
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تطور نسبة التغطية بالتبكات الجوالة حسب تكنولوجيا

الجيل الثالث والجيل الرابع

3 G 4 G

مؤشرات قيس أداء 

 الهدف 

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة التغطية 

بالشبكات الجوالة 

حسب التكنولوجيا 

3G/4G 

نسبة 

 مائوية
الجيل 

 الثالث
92.73 % 95.65 % 97.76% 98 % 98 % 98 % 98 % 

الجيل 

 الرابع
63.94 % 72.29 % 87.05 % 70 % 85 % 85 % 90 % 
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر: -4

 المؤشر
القيمة المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة المستهدفة 

 حسب البرامج الفرعية

تقديرات المؤشر 

 2020لسنة 
 األنتطة التدخالت

نسبة التغطية بالتبكات الجوالة 

 3G/4Gحسب التكنولوجيا 

 

نسبة التةطية وفقا 

لتكنولوجيا الجيل الثالث: 

98 % 

  

نسبة التةطية وفقا 

لتكنولوجيا الجيل الرابع: 

90%   

نسبة التةطية وفقا 

لتكنولوجيا الجيل 

 %  98الثالث: 

نسبة التةطية وفقا 

لتكنولوجيا الجيل 

 %  90الرابع: 

نسبة التةطية وفقا 

لتكنولوجيا الجيل 

  % 98الثالث: 

التةطية وفقا نسبة 

لتكنولوجيا الجيل 

   %85الرابع: 

 
 مشروع تةطية المناطق البيضاء

 

 الوطنية اإلدارية ة الشبك مشروع

 RNIA II  2 المندمجة 

 

مشروع منظومة مراقبة الشبكة 

 الوطنية اإلدارية المندمجة

 
مشروع الشبكة اإلدارية المندمجة 

 RNIA III   بلديات

 
الشبكة اإلدارية المندمجة  مشروع

 RNIA IV عدالة

إعداد كراك 

الشروط واعتماد 

إجراءات طلبات 

 العروض

مشروع انجاز شبكة ألياف بصرية 

والسلكية خارجية باثنتي عشر 

مركبا جامعيا وتسعة عشر معهدا 

 عاليا للدراسات التكنولوجية

مشروع القبول الفني لشبكة االلياف 

 البصرية

مشروع البنية التحتية الوطنية 

 للمعلومات الجةرافية

مشروع هيكل المفتاح العمومي 

 الخاص بوزارة الدفاع الوطني

تحسين التةطية بشبكة االتصاالت 

لفائدة المؤسسات التربوية لتوفير 

 السعة العالية

تركيز خدمات ذات قيمة مضافة 

عبر الشبكات اإلدارية المندمجة 

RNIA 

 

 : بالمؤشر المتعلقة  (Limites)تحديد أهم النقائص  -5
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 نسبة التغطية البريدية :2.1.1.1بطـاقة المـؤشــــر 
 

 2.1.1.1المؤشر: رمز .1

 نسبة التغطية البريدية :تسمية المؤشر .2
 تاريخ تحيين المؤشر: .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التنمية الرقميةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  -1

 التنمية الرقمية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر -2
جتماعي والحد الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل إلندماجااإلضمان  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: -3

 استفادة من السعة العالية جداإلللمعلومة والمعرفة وتعميم 
البريدية )أي نسبة السكان الذي شملتهم مؤّشر يتعلّق بقياس نسبة التغطية بالشبكة  :تعريف المؤشر -4

 (التغطية بالخدمات البريدية

 (ind de résultats) مؤشر نتائجنوع المؤشر:  -5

 بتقريب الخدمات البريدية من المواطنمؤشر نجاعة باعتباره يتعلق  طبيعة المؤشر: -6

 التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( -7

 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

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

 ساكن لكل مكتب وحدة المؤشر: .2

 عدد السكان وعدد مكاتب البريدالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

مصالح البريد التونسي والمعهد الوطني  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4

 لإلحصاء

 الديوان الوطني للبريد+المعهد الوطني لالحصاء :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .5

 نهاية كّل سنةتاريخ توفّر المؤشر:  .6

تحسين نسب التغطية  (:indicateur’Valeur cible de l)1القيمة المستهدفة للمؤشر .7

 خاصة بالمناطق النائية  والمالية بالشبكة البريدية وتقريب الخدمات البريدية

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .8

 البريد التونسي المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .9
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء 

 إنجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسرررررربة التغطية  :2.1.1.1المؤشررررررر 

 البريدية

مكتب بريد   

لكل 

11200 

 ساكن

مكتب بريد 

لكل 

11250 

 ساكن

مكتب بريد 

لكل 

10977 

 ساكن

مكتب بريد 

لكل 

10834 

 ساكن

مكتب بريد 

لكل 

10795 

 ساكن

مكتب بريد 

لكل 

10889 

 ساكن

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

  سيمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد  2019مكتب بريد خالل سنة  26برمجة فتح

 ساكن 10977ساكن إلى مكتب بريد لكل  11250لكل

  سيمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد لكل  2020مكتب خالل سنة  25برمجة فتح

 ساكن 10834ساكن إلى مكتب بريد لكل  10977

  سيمكن من تحسين مؤشر التغطية من مكتب بريد  2021خالل سنة  مكتب 15برمجة فتح

 ساكن 10795ساكن إلى مكتب بريد لكل  10834لكل

  ساكن ناتج عن اإلقتصارعلى  10889إلى مكتب بريد لكل  2022تراجع مؤشر التغطية سنة

 مقابل إرتفاع عدد السكان 2022مكتب بريد خالل سنة  12فتح 

 رسم بياني لتطور المؤشر: -3

 
 

  

10400
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مكتب بريد لكل ساكن
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -4

 األهداف البرنامج

تقديرات  المؤشرات

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنتطة التدخالت

البرنامج 

 :1الفرعي 

 التنمية الرقمية

 

: ضمان 1.1.1الهدف 

االندماج االجتماعي 

والحدّ من الفجوة الرقمية 

عبر نفاذ أفضل 

والمعرفة للمعلومة 

وتعميم االستفادة من 

 السعة العالية جدّا

البببببمبببببؤشبببببببببببر 

2.1.1.1: 

نسبببببببة التةطية 

 البريدية

مكتب بريد لكل 

 ساكن 10834

البنية التحتية للشبكة وتعصير تحسين  

البريدية )إعادة بناء، تشييد بناء جديد، تاهيل 

 .(البناءات، تهيئة البناءات، إقتناءالعقارات

 
 

 بالمناطق النائيةتقري  الخدمات 

 

تجهيزات مقرات البريد )تعصير وسائل العمل

،تجهيزات االتصال التجاري، تجهيزات التونسي

 ومنظومات البريد االمادي(

 
 تجديد وتدعيم أسطول النقل

 تطوير أنظمة وتجهيزات الدفع اإللكتروني

 

 والتصرف تطويراألنظمة المعلوماتية لإلنتاج

 

 دراسات

تكريس مهنة التجارة االلكترونية المحترفة بالبريد 

 التونسي 

التموقع وتكريس المهنة اللوجيستية البريدية
 وطنية مزود خدمات لوجيستيةك
 

 إحداث بنك بريدي
 

خلق نشاط تجاري متطور في مجال 
 الطوابع البريدية والتسويق الدولي لها

وتدعيم  إعادة خلق الخدمات البريدية

منصة للتحول الرقمي البريد كدور 
 لفائدة الدولة

 

 :بالمؤشرالمتعلقة  (Limites)تحديد أهم النقائص  -5

مجال تحسين هذا المؤشر محدود نظرا إلرتباطه بعدد السكان من جهة وعدم توفر اإلمكانيات إلحداث 

رقمية عوضا عن  مكات  بريد أخرى وفي المقابل يعمل البريد على تحسين نسبة التةطية بإعتماد حلول

 التواجد عبر مكات  بريد قارة.
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 عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن :1.2.1.1بطـاقة المـؤشــــر 
 

 1/2.1/1 المؤشر: رمز .1
 عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن والمؤسسة :تسمية المؤشر .2
 تاريخ تحيين المؤشر: .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 التنمية الرقمية: المؤشر البرنامج الذي يرجع إليه .1
 التنمية الرقمية: المؤشرالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه  .2
إرساء إدارة إكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة :  2.1.1الهدف  :المؤشرالهدف الذي يرجع إليه  .3

 تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة
دمة للمواطن والمؤسسة وإّن عدد الخدمات الرقمية المق زيادةيتمثل المؤشر في المؤشر: يف تعر .4

االرتباط الوثيق لهذا المؤشر بمستوى الخدمات اإللكترونية ومدى استعمالها يّشجع على التأكد من 
 مدى صلوحية وجودة هذه الخدمات

 مؤشر كمي  :نوع المؤشر .5
 مؤشر فاعلية :طبيعة المؤشر .6

 البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( حسب التفريعات .7
 

II-  الفنية للمؤشرالتفاصيل 

 (: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1
 عدد: وحدة المؤشر .2

 الخدمات الرقمية المطّورة المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4

  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
 تاريخ توفّر المؤشر:  .6
خدمة  100بلوغ حوالي  (:indicateur’Valeur cible de l) 1القيمة المستهدفة للمؤشر  .7

 2023رقمية للمواطن والمؤسسة في موفى سنة 
 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .8

 رئيس البرنامج. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .9

 
أو الطويل )قيمة مستمدة  أكثر(سنوات أو  3القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط ) 1 

 من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي........( مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.
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III-  المؤشرقراءة في نتائج 

 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  -2
  . 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم بياني لتطور المؤشر: -3
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 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد الخدمات   :1.2.1.1المؤشر 

 والمؤسسةالرقمية المقدمة للمواطن 

 
  4 9 20 50 70 

 األنشطة 

 تركيز بوابة موحدة للخدمات االلكترونية. -

 (الخاصة بالبريد تركيز البريد الرقمي للمواطن )الخدمات اإللكترونية -

 (Banking de la poste-E) التونسيتركيز بنك رقمي للبريد  -

 وضع وتركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية -

 إرساء وتركيز منظومة الخالص اإللكتروني للطل  العمومي -
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة المستهدفة حسب 

 البرامج الفرعية

تقديرات المؤشر 

 2020لسنة 
 األنتطة التدخالت

 :1.2.1.1المؤشر عدد  
لخدمات الرقمية المقدمة للمواطن ا

 والمؤسسة
 

100 70 20  

تركيز بوابة موحدة  -

 للخدمات االلكترونية

تركيز البريد الرقمي  -

 للمواطن )الخدمات

اإللكترونية الخاصة 

 بالبريد(

تركيز بنك رقمي للبريد  -

 E-Bankingالتونسي )

de la poste) 

وضع وتركيز  -

المنظومة الوطنية للترابط 

البيني بين نظم 

 المعلومات الوطنية

إرساء وتركيز منظومة  -

الخالص اإللكتروني 

 للطل  العمومي

 

 : بالمؤشر المتعلقة  (Limites)تحديد أهم النقائص  -5

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

اإلدارية تبسيط اإلجراءات وللوصول إلى القيمة المستهدفة لهذا المؤشر يج  عطيات لإلدارة للمالمادي 

وضع ةاللها من جهة ثانية مع الحالية من جهة وتوعية المواطن تحسيسه بالخدمات الجديدة الست

 ( والعمل على رقمنتها.conduite de changementالمستلزمات التي ترمي إلى تةيير اإلدارة )
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مدة معالجة البريد اإلداري االلكتروني عن طريق تطبيق منظومة  :2.2.1.1بطـاقة المـؤشــــر 

 التصّرف اإللكتروني في المراسالت )عليسة(

 1/2.1/2 المؤشر: رمز .1
مدة معالجة البريد اإلداري االلكتروني عن طريق تطبيق منظومة التصّرف  :تسمية المؤشر .2

 اإللكتروني في المراسالت )عليسة(
 تاريخ تحيين المؤشر: .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 التنمية الرقمية: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1
 الرقميةالتنمية : المؤشرالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه  .2

إرساء إدارة إكترونية في خدمة المواطن والمؤسسة :  2.1.1لهدف ا المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3
 تكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة

عن طريق تطبيق منظومة مّدة معالجة البريد اإللكتروني يتمثل المؤشر في احتساب المؤشر: يف تعر .4
يمّكن من قياس مدى اتساع رقعة االستعماالت بين مما التصّرف اإللكتروني في المراسالت )عليسة( 

يسهل طرق ومختلف اإلدارات والهياكل المعنية والتداول اليومي الحثيث على البيانات المطروحة 
 االستغالل ويساهم في نجاعتها

  مؤشر كمي :نوع المؤشر .5

 مؤشر فاعلية :طبيعة المؤشر .6
 البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( حسب التفريعات .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 (: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1
 عدد وحدة المؤشر: .2
 الخدمات الرقمية المطّورة المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

 : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4

  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
 تاريخ توفّر المؤشر:  .6
بلوغ حوالي دقيقتين لمعالجة  (:indicateur’Valeur cible de l) 1القيمة المستهدفة للمؤشر  .7

 البريد اإللكتروني. 
 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .8
 رئيس البرنامج. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .9

 
 1 

أو الطويل )قيمة مستمدة من توجه استراتيجي عام  أكثر(سنوات أو  3القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط )

 للبرنامج، من المخطط الخماسي........( مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  -2

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم بياني لتطور المؤشر: -3
 

 

  

0
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

مدة معالجة    :2.2.1.1المؤشر 

البريد اإلداري االلكتروني عن طريق 

تطبيق منظومة التصّرف اإللكتروني في 

 المراسالت )عليسة(

  10 7 5 4 3 2 

 األنتطة 

 تعميم منظومة التصرف اإللكتروني في المراسالت "علّيسة" باإلدارة
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -4

 
القيمة المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة المستهدفة 

 حسب البرامج الفرعية

تقديرات المؤشر 

 2020لسنة 
 األنتطة التدخالت

 2.2.1.1المؤشر عـدد 

مدة معالجة البريد 
اإلداري االلكتروني عن 
طريق تطبيق منظومة 
التصّرف اإللكتروني 
في المراسالت 

 )عليسة(
 

2 2 4  

تعميم منظومة 

التصرف 

اإللكتروني في 

المراسالت 

 "علّيسة" باإلدارة"

 

 : بالمؤشر المتعلقة  (Limites)تحديد أهم النقائص  -5

 عدم االستةالل األمثل للمنظومة بالوزارات واإلدارات الجهوية. -

بين مختلف الوزارات قصد التقليص من الورق عدم استةالل المنظومة وتبادل المراسالت بصفة آلية  -

 وإضفاء عامل سرعة في آجال التوصل بالملفات ودراستها.
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 :  نسبة مساهمة االقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اإلجمالي1.3.1.1بطـاقة المـؤشــــر

 1.3.1.1المؤشر: رمز .1

 اإلجمالينسبة مساهمة ااالقتصاد الرقمي في الناتج المحلي :تسمية المؤشر .2

 تاريخ تحيين المؤشر: .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 التنمية الرقميةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 التنمية الرقمية   :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع 3.1.1الهدف  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

والتجديد وتحفيز االستثمار في المجال الرقمي من خالل التسويق للوجهة التونسية المبادرة الخاصة 

 توفر فضاء سيبرنيا مؤمنا على المستوى اإلقليمي. ،كقطب تميز ونسيج كفاءات

يتمثل المؤشر في إحتساب نسبة مساهمة االقتصاد الرقمي في الناتج المحلي  :تعريف المؤشر .4

 اإلجمالي 

 نتائجمؤشر  نوع المؤشر: .5

  Eficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة طبيعة المؤشر: .6

 التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 100* اإلجمالي(الناتج المحلي القيمة المضافة للقطاع / )(:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 نسبة  وحدة المؤشر: .2

  الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع، القيمة المضافةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 بحث ميداني  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4

 المعهد الوطني لإلحصاء مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 الثالثي الرابع من كل سنة تاريخ توفّر المؤشر:  .6

نسبة مساهمة ااالقتصاد  (:indicateur’Valeur cible de l) 1القيمة المستهدفة للمؤشر  .7

 2022سنة   :الرقمي في الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة مساهمة ااالقتصاد الرقمي في الناتج المحلي  القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .8

 2022سنة  8 % اإلجمالي

رئيس الرنامج بالبرنامج:المسؤول عن المؤشر .9

 
سنوات أو أكثر( أو الطويل )قيمة مستمدة  3القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط ) 1 

 المستهدفة بها...( مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة ....من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي......
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  -2

 رسم بياني لتطور المؤشر: -3

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة 

المستهدفة 

حسب البرامج 

 الفرعية

تقديرات المؤشر 

 2020لسنة 
 األنتطة التدخالت

نسبة : المؤشر

ااالقتصاد مساهمة 

الرقمي في الناتج 

 المحلي اإلجمالي

 في   8

غضون  

سنة 

2022 

في غضون  8

 2022سنة 
 

تطوير استعمال البطاقة متابعة  -

التكنولوجية الدولّية وفتحها على 

مجاالت التجارة االلكترونية وارساء 

نظام جبائي يخصها لتصبح بطاقة بنكية 

 .دولية رقمية

عادة فتح قنوات التفاعل مع منظومات إ -

عالمية مختصة في التحويالت المالية 

وعدم اإلقتصار على شركة 

Paypal فقط وذلك لفض اإلشكال

المتعلّق بتأمين إدخال األموال المستحقة 

للمؤسسات التونسية واألشخاص 

الطبيعيين التونسيين بعنوان الخدمات 

 .المنجزة عبر األنترنات

فع بواسطة تعميم خدمة الد -

-M الهاتف الجوال

Payment واستكمال المنظومة

الترتيبية لوظيفة مزود خدماتالدفع 

بواسطة الهاتف الجّوال بالتعاون مع 

 البنك المركزي التونسي

مواصلة التعاون مع اإلتحاد  -

 Union Postale العالميالبريدي 

Universelle  UPU لتطوير خدمات

شبكة التجارة اإللكترونية عن طريق 

البريد التونسي بةرض تجسيم 

وتركيز  " Easy Exportبرنامج

مشروع المنّصة اإلقليمية لطرود 

 "التجارة اإللكترونية بتونس

Ecom@africa . 

إعداد تصّور وبرنامج تنفيذي  -

بالنسبة للمكونين  الثالث والرابع من 

برنامج تونس الناشئة والمتعلقين تباعا 

 Talent Poolتطوير الكفاءات ب

دعم التحول الرقمي للمؤسسات -

 الصةرى و المتوسطة

 

التكفّل بإجراءات ومعاليم  -

تسجيل براءات االختراع لفائدة 

 المؤسسات الناشئة   

 

مساهمات موضوعة على دمة  -

صندوق ضمان المؤسسات 

 الناشئة 

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة مساهمة ااالقتصاد 

الرقمي في الناتج المحلي 

 اإلجمالي

 8 7.5 7   6  نسبة 
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 Inclusion-اإلدماج الجةرافيو

Géographique  والشروع في تجسيم

 هذينالمكونين .

-ركيز صندوق الصناديقت -

Fonds des Fonds-  الذي سيتولى

تمويل صناديق إستثمار مختّصة تسند 

لها تراخيص في النشاط مع التوقع 

بإمكانية بعث صندوق إستثمار 

 مختّص و بعث عدة صناديق .

لبرنامج الـاهيل وضع تصّور  -

الرقمي للمؤسسات الصةرى 

 .والمتوسطة المجددة

 

 المتعلقة بالمؤشر: (Limites)تحديد أهم النقائص  -5

 ال يوجد 
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 عدد فر  العمل الجديدة: 2.3.1.1بطـاقة المـؤشــــر 

 2.3.1.1المؤشر: رمز .1

 عدد فرص العمل الجديدة:تسمية المؤشر .2
 تاريخ تحيين المؤشر: .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 التنمية الرقميةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 التنمية الرقمية   :يرجع إليه المؤشر البرنامج الفرعي الذي .2

: التأسيس لمنوال اقتصادي جديد يقوم على دفع 3.1.1الهدف الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز االستثمار في المجال الرقمي من خالل التسويق للوجهة التونسية 

 نا على المستوى اإلقليمي.توفر فضاء سيبرنيا مؤم ،كقطب تميز ونسيج كفاءات 

 فرص العمل المضمنة باالتفاقيات المبرمةعدد  يتمثل المؤشر في إحتساب:تعريف المؤشر .4

 مؤشر نتائجنوع المؤشر: .5

  Eficacité socio-économiqueمؤشر نجاعةطبيعة المؤشر: .6

 التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 المؤشر يتمثل في عدد فرص العمل الجديدة(:Formuleاحتساب المؤشر )طريقة  .1

 عدد وحدة المؤشر: .2

 فرص العمل المضمنة باالتفاقيات المبرمةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

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

وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع  المؤشر:مصدر المعطيات األساسية الحتساب  .5

 تونس الذكية.

 الثالثي الرابع من كل سنة تاريخ توفّر المؤشر:  .6

 .2202 سنة 6000(:indicateur’Valeur cible de l)1القيمة المستهدفة للمؤشر .7

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .8

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .9

 
سنوات أو أكثر( أو الطويل )قيمة مستمدة  3المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط )القيمة  1 

 من توجه استراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي........( مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر سلسلة -1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  -2

 رسم بياني لتطور المؤشر: -3

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -4

 األهداف البرنامج

تقديرات  المؤشرات

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنتطة التدخالت

: 3.1.1الهدف  

التأسيس لمنوال 

اقتصادي جديد يقوم 

على دفع المبادرة 

الخاصة والتجديد 

وتحفيز االستثمار في 

المجال الرقمي من 

خالل التسويق للوجهة 

التونسية كقط  تميز 

توفر  .ونسيج كفاءات 

فضاء سيبرنيا 

مؤمنا على 

 المستوى اإلقليمي

عدد : 1.3.1.2المؤشبببببببر 

 فرص العمل الجديدة

6000 
واستقطاب  الترويج -

االستثمار في ميدان تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال 

 ,بالتنسيق مع الهياكل المعنية

إبرام مختلف االتفاقيات التي  -

تندرج في إطار مشروع 

تونس الذكية لنهوض بنشاط 

نقل الخدمات خارج بلد المنشأ 

في مجال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال ومتابعة 

 ,إنجازها

المشاريع التي  تنسيق إنجاز -

تندرج في إطار مشروع تونس 

 الذكية،

تنسيق إسناد االمتيازات التي  -

تلتزم بها الدولة بعنوان 

 المشروع ومتابعة

إنجاز التزامات األطراف  -

 المنتفعة بهذه االمتيازات

العمل على تطوير الكفاءات  -

في مجال تكنولوجيات  

واإلتصال و  المعلومات

 مطابقتها لسوق الشةل.

 

تصور وانجاز 

المحامل االشهارية 

الخاصة بمشروع 

 "تونس الذكية"  .

 

 

المشاركة في  -

 .تظاهرات عالمية

 

 

تنفيذ االستراتيجية 

االتصالية 

والترويجية لتونس 

 الذكية

 

تضاهرات تنظيم -

لفائدة طالبي الشةل 

معرض  منها

التشةيل السنوي 

لبرنامج "تونس 

 Smartالذكية" 

Tunisia Job 

Fair, 

 

 

تركيز العمل على  -

نظام معلوماتي 

لمالءمة قدرات 

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة مساهمة ااالقتصاد 

الرقمي في الناتج المحلي 

 اإلجمالي

المتوقع: 6715 6554 4500 نسبة 

6000 

 المنجز

1200 

6000 6000 6000         
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وكفاءات الموارد 

البشرية التونسية 

في مجال 

تكنولوجيات 

المعلومات 

واالتصال مع 

متطلبات فرص 

العمل في مجال 

االقتصاد الرقمي 

وتخصصاته ودعم 

وتطوير القدرة 

 التشةيلية
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 برنامجفي لين المتدخين العمومي الفاعلينبطاقات 

 "التنمية الرقمية"
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 CERTمركز الدراسات والبحوث لالتصاالت   :1بطاقة عدد 
 

 برنامج التنمية الرقميّة

I-  ّعريفالت 

 

المراقبة والقبول الفني لتجهيزات ومعدّات االتصاالت والدراسات الفنيّة المتعلّقة بقبول  :النتاط الرئيسي. 1

التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي، والبحوث في ميدان االتصاالت، االختبارات والفحوصات 

 الفنية لمعدّات وتجهيزات االتصاالت. 

 2013إلحداث ثّم صنف "أ" منذ مارك صنف "ب" منذ ا: الفاعل العمومي. ترتيب 2

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

والذي تّم  1989ديسمبر  23المؤرخ في  1989لسنة  1981 داألمر عد مرجع التنظيم اإلداري والمالي:. 4

 .1995أكتوبر  16المؤرخ في  1995لسنة  2033تنقيحه باألمر عدد 

-2007عقد األهداف للفترة : والفاعل العمومي المهمةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين . 5

 .2011فيفري  26تّمت المصادقة عليه بتاريخ  2011
 

II- :إطار القدرة على األداء 
 

 االستراتيجية العامة:  •

 التنمية الرقميّة.مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف برنامج : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج •

 .حماية السوق من الهواتف المهّربة والمسروقةأهم األولويات واألهداف:  •

 : مؤشرات قيس االداء وأهّم األنتطة •

 أهّم األنتطة مؤشرات قيس االداء

عدد الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية 

الدراسات المصادق عليها من طرف مركز 

 والبحوث لالتصاالت

منظومة خاصة لمكافحة واستةالل تركيز 

األجهزة الجوالة المسروقة والمتأتية من 

 .السوق الموازية

 

 المؤشر االستراتيجيالهدف  البرنامج

ونسبة  قيمة المؤّشر باأللف

 تطّوره

2017 2018 2019 2020 

 :1البرنامج 

التنمية 

 الرقمية

ضبببمان  :1.1.1الهدف 

االنبببدمببباج االجتمببباعي 

والبببحبببدّ مبببن البببفبببجبببوة 

الرقمية عبر نفاذ أفضل 

لمعرفبببة  لمعلومبببة وا ل

وتعميم االسببببببتفببادة من 

 السعة العالية جدّا

عدد الهواتف 

الجوالة واللوحات 

الرقمية المصادق 

عليها من طرف 

مركز الدراسات 

والبحوث 

 لالتصاالت

2479 

 
2595 

(5%+) 

2880 
(+ 

11%) 

3650 
(+ 

27%) 

 اإلجراءات المصاحبة: •

 ،تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للمركز 

  سبببيتّم عرض مشبببروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام األسببباسبببي الخاص باألعوان وذلك تبعا لمراجعة

 طريقة إسناد منحة اإلنتاج.
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III. : الميزانية 

 الموارد ومصدرها .1
 )بحساب أ.د(                                                                          

 2020تقديرات  2019مبرمج  البيانات

 11655 14065 مجموع الموارد

 10655 9665 اإليرادات الذاتية

 1000 4400 منحة الصندوق* 

 1000 4400 منحة التنمية
 وتكنولوجيات المعلومات واالتصال.)*( صندوق تنمية المواصالت 

                                                                                                                                                      ميزانية التصّرف .2

 )بحساب أ.د(
 تقديرات 2020 مبرمج 2019 البيانات

 10655 9665 االيـــــــرادات الذاتية

 10485 9445 مجموع إيرادات األنتطة

 7210 6575 مطابقة األجهزة الطرفية وحماية المستهلك

 740 770 جودة الشبكات

 460 450 دراسات وبحوث

 2075 1650 تصدير الخدمات

 170 220 اإليرادات العادية األخرى

 9358 8973 نفقـــــات التصـــــرف

 2230 2217 مجموع نفقات التسيير

 7008 6606 أعباء االعوان

 120 150 ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة

 ميزانية االستثمار )دفوعات( .3
 )بحساب أ.د(                                                                                                                                    

 2020تقديرات  2019مبرمج  البيانات

 5246 6950 مجموع نفقات التنمية )دفوعات(

 50 600 معدات قيس

 440 250 وتطبيقات إعالميّةمعدات وبرمجيات 

 1600 1200 مخبر للمالئمة الكهرومةناطيسيةإحداث 

 210 140 معدات نقل

 200 280 تجهيزات عامة وعمليات تهيئة مختلفة

 20 40 تجهيزات إدارية

 50 40 تنمية الخبرات وتأهيل الكفاءات

من تركيز منظومة خاصة لمكافحة األجهزة الجوالة المسروقة والمتأتية 

 *السوق الموازية

4400  1000 ** 

 هذا المشروع ممول بمنحة من صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال. )*(

 ** يمكن الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في االعتبار للصبةة التقديريّة لنفقات الصندوق.
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 الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي: الديوان 2بطاقة عدد  
 

 برنامج التنمية الرقميّة

I- التعريف 
 

لتوزيع إرسبال البرامج اإلذاعية والتلفزية إحداث واسبتةالل وصبيانة وتوسبيع شببكات  :النتراط الرئيسري .1

 .وتبادل البرامج اإلذاعية والتلفزية والمعطيات وبث وإرسال البرامج التلفزية واإلذاعية

 (1993صنف "أ" منذ اإلحداث )نوفمبر  :الفاعل العموميترتيب  .2

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

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

 :  والفاعل العمومي المهمةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين  .5

 .2010نوفمبر  23تّمت المصادقة عليه بتاريخ  2011-2007عقد البرامج للفترة 
 

II- :إطار القدرة على األداء 
 

تعتبر  رقمنة شبببببببكات البث التلفزي واإلذاعي من أهم التوجهات اإلسببببببتراتيجية  االسررررررتراتيجية العامة: (1

حسببن اسببتةالل الطيف الترددي من للديوان الوطني لإلرسببال اإلذاعي و التلفزي وهي توجهات تضببمن 

جهة و تحسين جودة الخدمات )الصوت و الصورة( من جهة ثانية باإلضافة إلى احترام التعهدات الدولية 

القاضببية بضببرورة االنتقال إلى البث الرقمي األرضببي  U.I.T)خاصببة مع االتحاد الدولي لالتصبباالت )

يبل الخبامس من الهباتف الجوال، وقبد تم ذلبك على )تلفزي وإذاعي( و إخالء الطيف الترددي لفبائبدة الج

 ׃مراحل

 تتعلق بانجاز شبكة التلفزة الرقمية األرضية  2015إلى سنة  2009مرحلة أولى تمتد من سنة  -

 تتعلق برقمنة شبكة البث اإلذاعي. 2020إلى سنة  2018مرحلة ثانية تمتد من سنة   -

 التنمية الرقميّة. مباشرة في برنامجمساهمة : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج (2

 رقمنة البث اإلذاعي والتلفزي.: أهم األولويات واألهداف (3

 مؤشرات قيس األداء وأهّم األنتطة: (4

 أهّم األنتطة مؤشرات قيس االداء

تةطية شبكة البث اإلذاعي نسبة 

 Couverture Radio)الرقمي 

numérique) 

 لإلذاعةاقتناء وحدات دمج ووحدات تشفير وفك الشفرة -

 الرقمية

 اقتناء مرسالت البث اإلذاعي الرقمي  -

 اقتناء أجهزة لقياك الجودة وصيانة أجهزة البث الرقمي -

اقتناء وصالت متنقلة وأخرى ثابتة وتجديد وصالت الربط -

 الهرتزي 
 

سنة  %52تطّورا خالل السنوات المقبلة من  البث اإلذاعي الرقمي من المتوقع أن تشهد نسبة تةطية شبكة

 .2020سنة  % 95إلى  2018
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1البرنامج  
 الهدف

1-1-1:  
4.1.1.1المؤشر  

تقديرات 
المؤشرات 
للسنوات 

8201-
2020 

المتاريع التي 
تؤثر على قيمة 
 المؤشر

االعتمادات 
المبرمجة 
 2020 لسنة

 )أ.د(

الرقمية:التنمية   

االندماج االجتماعي ضمان 

والحدّ من الفجوة الرقمية 

عبر نفاذ أفضل للمعلومة 

والمعرفة وتعميم االستفادة 

 من السعة العالية جدّا

نسبة تةطية 

البث شبكة 

 اإلذاعي الرقمي

2018 :52 % 

2019 :82% 

2020 :92% 

مشروع تةطية شبكة 

البث اإلذاعي 

الرقمي 

Couverture 

Radio 

numérique 

2784 

 

 :  اإلجراءات المصاحبة (5

 للديوان تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية، 

 .مع إمكانية مراجعة النظام األساسي الخاص باألعوان وذلك تبعا لمراجعة طريقة إسناد منحة اإلنتاج 

III. : الميزانية 

 ومصدرها الموارد .1
 )بحساب أ.د(                                                                                                      

مبرمج  

2019 

باعتبار  2020تقديرات 

 الحاجيات الفعليّة للمؤسسة

باعتبار سقف  2020تقديرات 

 وزارة الماليّة

 52994 64 443 54484 مجموع الموارد

 12005 005 12 14308 الذاتيةالموارد 

 **40989  438 52 40176 منحة الصندوق*

  منحة

 التّصّرف

28936 38 636 36989 

 4000 802 13 11240 منحة التنمية 
 * من صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال

 االعتبار للصبةة التقديريّة لنفقات الصندوق. ** يمكن الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في

 ميزانية التصرف .2
 )بحساب أ.د(                                                                                              

2019مبرمج  البيانات 2020تقديرات    

 005 12 14308 االيـــــــرادات الذاتية

 641 50 43244 التصـــــرفنفقـــــات 

 623 11 10765 نفقات التسيير

 638 19 18741 أعباء األعوان

 380 19 13738 التدّخل

 636 38 28936 عجز ميزانية التصّرف
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 )دفوعات( االستثمار ميزانية .3
)بحساب                                                                                                                                                      

 أ.د(

2019مبرمج  البيانات 2020تقديرات    

 12502 11240 )دفوعات( مجموع نفقات التنمية باعتبار تسديد أصل الدين

 1827 1560 تسديد أصل الدين 

                                                                      مجموع متاريع التنمية

 منها

9680 13802 

   

 1300 600 شبكة البث التلفزي الرقمي األرضي 

 1000 1000 تطوير التغطية اإلذاعية  

 2000 1000 شبكة البث اإلذاعي الرقمي

 1400 1000 محطات أرضية متنقلة

لياف بصرية وتحيين التبكة الوطنية للحزم أوصالت للربط الهرتزي و

 الهرتزية

2000 2000 

 2000 1600 تأمين وتكييف معدات الطاقة
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 ATTالوكالة الفنية لالتصاالت   :3بطاقة عدد 
 

 برنامج التنمية الرقميّة

I- التعريف 
 

تتولى الوكالة الفنية لالتصببباالت تأمين الدعم الفني لألبحاث العدلية في جرائم أنظمة  :النتررراط الرئيسررري .1

  :المعلومات واالتصال. وتكلف لهذا الةرض بالمهام التالية

تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات واالتصببببال الصببببادرة عن السببببلطة  -

 القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،

التنسبببيق مع مختلف مشبببةلي الشببببكات العمومية لالتصببباالت ومشبببةلي شببببكات النفاذ ومزودي  -

 خدمات االتصاالت فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل،

ستةالل المنظومات الوطنية لمراقبة حركة االتصاالت في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة-  ا

  .بحقوق اإلنسان واألطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية

كما تّم تنقيحه  2013نوفمبر  6المؤرخ في  2013لسببببببنة  4506األمر عدد األمر عدد  مرجع اإلحداث: .2

 .2017أوت  15المؤّرخ في  2017لسنة  985وإتمامه باألمر عدد 

نة  4506األمر عدد  مرجع التنظيم اإلداري والمالي: .3 كما تّم  2013نوفمبر  6المؤرخ في  2013لسبببببب

 .2017أوت  15المؤّرخ في  2017لسنة  985تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 

II- :إطار القدرة على األداء 
 

 االستراتيجية العامة:  (1

 مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف برنامج التنمية الرقميّة.: تحديد المساهمة في أهداف البرنامج (2

 : تدعيم الثقة الرقمية في مجال االتصاالتاألولويات واألهدافهم أ (3

 : مؤشرات قيس االداء وأهّم األنتطة (4

 أهّم األنتطة مؤشرات قيس االداء

 نسبة إنجاز المتروع
 

 اقتناء وسائل نقل... ،تركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات -

 صيانة المنصة التقنية...ت، صيانة التجهيزات والتطبيقا -

 

 المؤشر االستراتيجيالهدف  البرنامج
 قيمة المؤّشر

2018 2019 2020 

 :1البرنامج 

 التنمية الرقمية

ضببببببمببان االنببدمبباج  :1.1.1الهرردف 

االجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية 

عبر نفاذ أفضببببببل للمعلومة والمعرفة 

وتعميم االسبببببتفادة من السبببببعة العالية 

 جدّا

نسبة 

إنجاز 

 المشروع
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IV. : الميزانية 

 ومصدرها الموارد .1
 )بحساب أ.د(                                                                                                                                                     

مبرمج  

2019 

باعتبار  2020تقديرات 

 الحاجيات الفعليّة للمؤسسة

باعتبار  2020تقديرات 

 سقف وزارة الماليّة

 6298 30528 24899 مجموع الموارد

 0 0 0 الموارد الذاتية

 **6298 30528 24899 منحة الصندوق*

  منحة

 التّصّرف

1522 1778 1798 

 4500 28750 23377 منحة التنمية 
 * من صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال

 الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في االعتبار للصبةة التقديريّة لنفقات الصندوق. ** يمكن

 ميزانية التصرف .2
 )بحساب أ.د(                                                                                         

2020تقديرات  2019مبرمج  البيانات  

 0 0 االيـــــــرادات الذاتية

 1778 1522 نفقـــــات التصـــــرف

 622 591 نفقات التسيير

 1125,500 906 أعباء األعوان

 30,500 25 التدّخل

 1778 1522 عجز ميزانية التصّرف

 
  ميزانية االستثمار  .3

                                                                                                                                                                         

 )بحساب أ.د(

  

مبرمج  2020تقديرات 

2019 

 أهم المشاريع

 المجموع )دفوعات( 23377 28750

27447 20000 
وتركيز وتحيين التجهيزات والتطبيقات الخاصة  اقتناء -

 بمنظومة المراقبة لحركة االتصاالت

- 2067 
صيانة التجهيزات  والتطبيقات الخاصة بمنظومة  -

 المراقبة لحركة االتصاالت )القسط األول(  السنة الثانية

1110 1015 
لمجابهة الدعية  Sys CDRS  صيانة المنصة التقنية  -

 واالستقطاب اإلرهابي عبر مواقع التواصل االجتماعي

 اقتناء وسائل نقل - 145 98

 إعالميةوبرمجيات  تجهيزاتاقتناء  - 50 95
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 ANSIالوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية  : 4 بطاقة عدد

 

 التنمية الرقمية

I-  :التعريف 

 

العامة لسببالمة النظم المعلوماتية  واالسببتراتيجيةالسببهر على تنفيذ التوجهات الوطنية  :النترراط الرئيسرري .1

والشببببكات، متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلّقة بالسبببالمة المعلوماتية في القطاع العمومي باسبببتثناء التطبيقات 

الخاصبببة بالدفاع واألمن الوطني والتنسبببيق بين المتدخلّين في هذا المجال، ضبببمان اليقظة التكنولوجية في مجال 

ية، وضع مقاييس خاصة بالسالمة المعلوماتية وإعداد أدلّة فنيّة في الةرض والعمل على نشرها السالمة المعلومات

والعمل على تشببببجيع تطوير حلول وطنية في مجال السببببالمة المعلوماتية، المسبببباهمة في دعم التكوين في مجال 

 .السالمة المعلوماتية

  2013مارك  19صنف "أ" منذ : الفاعل العموميترتيب  .2

 2004فيفري  3المؤرخ في  2004لسنة  5القانون عدد : إلحداثمرجع ا .3

 .2004ماي  25المؤرخ في  2004لسنة  1248األمر عدد  :مرجع التنظيم اإلداري والمالي .4

 2010نوفمبر  26: والوكالة المهمةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين  .5

 

II- :إطار القدرة على األداء 
 

 االستراتيجية العامة: (1

 : مساهمة مباشرة في برنامج التنمية الرقميّة.تحديد المساهمة في أهداف البرنامج (2

  أهم األولويات واألهداف: (3

 ::"Attaques DDoS »سالمة الفضاء السيبرني من هجمات حج  الخدمة الموزعة  حماية  -

 .مناعة البنى التحتية التي تأوي التطبيقات الوطنيةتأمين  -
 

 : قيس االداء وأهّم األنتطة مؤشرات (4

 أهّم األنتطة مؤشرات قيس االداء

نسبة اإلستجابة للحوادث السيبرنيّة من نوع حج  

 "« Attaque DDOS الخدمة الموّزعة 

منظومة وطنية لمجابهة هجمات واستةالل  تركيز

 "Anti DDOSحج  الخدمة الموزعة 

 

 المؤشر االستراتيجيالهدف  البرنامج
 قيمة المؤّشر 

2017 2018 2019 2020 

 :1البرنامج 

التنمية 

 الرقمية

ضببببببمان االندماج  :1.1.1الهدف 

لحبببدّ من الفجوة  االجتمببباعي وا

الرقمية عبر نفاذ أفضبببل للمعلومة 

والمعرفببة وتعميم االسببببببتفببادة من 

 السعة العالية جدّا

نسبة اإلستجابة 

للحوادث السيبرنيّة 

من نوع حج  

الخدمة الموّزعة  

Attaque 

DDOS »" 

- - 70 % 80 % 
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 تمت المصادقة على جميع النصوص التنظيمية الخاصة بالوكالة. :اإلجراءات المصاحبة (5
 

III- :الميزانية 

 ومصدرها الموارد .1

مبرمج  

2019 

باعتبار  2020تقديرات 

الحاجيات الفعليّة 

 للمؤسسة

باعتبار  2020تقديرات 

 سقف وزارة الماليّة

 4833 5581 5455 مجموع الموارد

 0 0 25 الموارد الذاتية**

 ***4833 5354 5430 منحة الصندوق*

 3833 3934 3701 منحة التّصّرف 

 1000 1420 1729 منحة التنمية 
 * صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال

 .موارد استثنائية** 

 *** يمكن الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في االعتبار للصبةة التقديريّة لنفقات الصندوق.

 

 ميزانية التصرف

 أ.د(بحساب )                                                                                                                                    

2019مبرمج  البيانات 2020تقديرات    

 0 25 االيـــــــرادات الذاتية

 0 0 مداخيل ذاتية

 0 25 مداخيل استثنائية

 3934 3741 نفقـــــات التصـــــرف

 942 867 نفقات التسيير

 3033 2870 أعباء األعوان

 5 4 ضرائ  وأداءات ودفوعات مماثلة
 

 االستثمارميزانية  .2

                                                                                                                                                                                                                                             
 أ.د(بحساب )

تالبيانا 2019 مبرمج   2020تقديرات    

 1420 1800 )دفوعات( مجموع نفقات التنمية

   مجاالت االستثمار

 600 1200 حماية الفضاء السيبرني الوطني

 Resilience - 200متابعة صمود ومرونة المنظومات والشبكات الحساسة 

 Capacity Building 280 340تعزيز القدرا الوطنيّة 

 280 320 الوكالةتدعيم إمكانيات 
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 : الديوان الوطني للبريد5بطاقة عدد 

  

 التنمية الرقميةبرنامج 

I- التعريف 

 1998جوان  02المؤرخ في  1998لسنة  38: يضبط نشاط البريد التونسي القانون عـدد النتاط الرئيسي.1

 .2007جوان  25المؤرخ في  2007لسنة  40والمتعلّق بمجلة البريد والمتمم بالقانون عدد 

 :حيث يضطلع البريد التونسي بـ

 جمع ونقل وتوزيع المراسالت داخل البالد وخارجها، •

 ،إسداء خدمات اإلدّخار والحسابات الجارية البريدية •

 تقديم الخدمات المتعلّقة بالحواالت البريدية،  •

 تنمية خدمات جديدة في مجال البريد مع مواكبة التقدّم التكنولوجي في الميدان،  •

 المساهمة في المجهود الوطني المتعلّق بالتعليم العالي في قطاع البريد والميادين المتّصلة به، •

تطوير التعاون مع المؤّسسات الوطنية واألجنبية والمنّظمات الفنية الدوليـة واإلقليمية المختصة في ميدان  •

 البريد،

البريدي العالمي  لالتحادمصادق عليها والمعاهدات ال االتفاقياتفي تطبيق  اختصاصهالمساهمة في نطاق  •

 والمنّظمات الدولية واإلقليميـة،

 .إصدار الطوابع البريدية وسائـر القيم النقديـة •

 2006الصنف االستثنائي منذ أكتوبر : الفاعل العموميترتيب . 2

عدد وتّم تنقيحه باألمر  1998جوان  15المؤرخ في  1998لسببببببنة  1305األمر عدد : . مرجع اإلحداث3

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

 .2016جوان  3المؤرخ في  2016لسنة  681واألمر عدد

 :مرجع التنظيم اإلداري والمالي.  4

 2003لسببببببنة  1536وتّم تنقيحه باألمر عدد  1998جوان  15المؤرخ في  1998لسببببببنة  1305األمر عدد 

 681واألمر عدد 2007جوان  11المؤرخ في  2007لسببببببنة  1394وباألمر عدد  2005جوان  25المؤرخ في 

 .2016جوان  3المؤرخ في  2016لسنة 

تّمت  2011-2007عقد برنامج للفترة :  والفاعل العمومي المهمةتاريخ إمضررررراء آخر عقد برنامج بين . 5

 . 2011جانفي   7المصادقة عليه بتاريخ 

 

II- :إطار القدرة على األداء 

 : االستراتيجية العامة (1

حتى يواك  المتةيرات التي يشهدها القطاع الذي ينشط فيه وليعّزز مكانته في السوق الداخلية بما يتالءم 

مع عراقته وريادته ودوره االقتصادي واإلجتماعي على المستوى الوطني من ناحية، ويعّزز مقومات إشعاعه 

اإلقليمي والدولي من ناحية أخرى، أّسس البريد التونسي لنفسه رؤية إستراتيجية تقوم على تدعيم على المستوى 

وتعصير المنظومة البريدية الحالية واإلنطالق نحو منوال جديد ينبني على إستعمال تكنولوجيات االتصال الحديثة 

 كرافعة لتطوير االستراتيجيات وخلق القيمة.

ة حول ستة توجهات رئيسية متكاملة ومترابطة وذلك بالتعاون مع خبراء وتتمحور هذه اإلستراتيجي

 ومختصين وباالستئناك بالتجارب الناجحة.
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تدعيم النشاط وعلى هذا األساك تم إعتماد تقسيم برامجي ينبني على برمجة حس  األهداف تدفع في إتجاه  

ية وتحسين البنية التحتية وتعزيز العناية من خالل تطوير وتعصير الخدمات البريدية والمال البريدي الحالي

من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الموارد المالية للبريد  برامج جديدةبالموارد البشرية. والعمل على تنفيذ 

 وخلق دورة إقتصادية جديدة.

 وتتمثل هذه المحاور االستراتيجية في:

يد العروض الحالية وتحسين نوعية : تجدالمحور األول: تدعيم الخدمات الحالية: وذلك بهدف

 الخدمات وتطوير وسائل العمل من خالل:

 تعصير النظام المعلوماتي للتصرف في اتجاه مزيد من المرونة، •

 تحسين جودة الخدمات،   •

 تدعيم الكفاءات في المجال التكنولوجي والتجاري،  •

 ،(orienté client)يتماشى وحاجيات الحرفاء بما إعادة هيكلة النظام المعلوماتي  •

 اإلستةالل األمثل للبنية التحتية، •

 الرفع من مردودية المرفق العمومي. •

 

تكريس مهنة التجارة االلكترونية المحترفة بالبريد  الثاني: التجارة اإللكترونية بهدف المحور

من تطوير حصة البريد من السوق الوطنية والدولية وذلك و التونسي وتنويع العروض المتصلة بها

 خالل:

  Hub e-commerceإحداث مسطحة للتجارة االلكترونية  •

 تعصيروتطوير المعدات والوسائل المتعلقة بمجال التجارة اإللكترونية،  •

 

 يهدف إلى:المحور الثالث: القطب اللوجيستي البريدي الذي 

تكريس المهنة اللوجيستية البريدية والتموقع كمزود خدمات لوجيستية وطنية وذلك من خالل   •

 ،إرساء منوال جديد للتصرف اللوجيستي حس  المعايير والمقاييس الدولية

 اضفاء المزيد من النجاعة في إستةالل الوسائل اللوجيستية •

 بعث وحدة أعمال لوجيستية •

 

 :من أجل إحداث بنك بريدي بهدف: المحور الرابع: البنك البريدي

ظاهرة انتقال المنخرطين بالشيكات البريدية إلى المؤسسات البنكية سواء كان ذلك  الحد من •

بالمناطق الحضرية وحتى بالمناطق الريفية أيضا قصد الحصول على التسهيالت المالية التي 

 تمنحها البنوك من قروض وغيرها من االمتيازات والتسهيالت،

 همة في تحسين نسبة اإلدماج المالي،المسا •

 (de-cashing )رقمنة الخدمات المالية والمساهمة في الحد من التعامل نقدا  •

  تنويع مصادر الموارد المالية للبريد، •

  خلق دورة إقتصادية جديدة.  •

 

تموقع البريد التونسي في األسواق اإلفتراضية  ف تحسينبهدالمحور الخامس: الطوابع البريدية 

خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطوابع المتخّصصة في تسويق منتوجات الطوابع البريدية و

 لعمل على:البريدية والتسويق الدولي لها وذلك من خالل ا

 وضع منوال جديد في مجال التسويق والتصميم للطوابع البريدية، •
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وجات الطوابع تحسين مردودية المراكز المختصة المتصلة بمجال صنع وحفظ وترويج منت •

 البريدية،

 تدعيم المسؤولية الثقافية واإلجتماعية للبريد التونسي، •

  تحسين الموارد المالية المتصلة بمنتوجات الطوابع البريدية.  •

 

الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد  إعادة خلق الذي من شأنهالمحور السادس: التحول الرقمي 

  ة وذلك بـ:للتحّول الرقمي لفائدة الدول منصةك

 تطوير حلول مبتكرة من شأنها تنويع خدمات البريد وتعصيرها،  •

  خدمات البريدية والمالية،إليواء الباعثين الشبان في مجال تطوير حلول متجددة للمحضنة  إحداث •

  معاضدة مجهود الدولة في ميدان التشةيل واإلنتصاب الفردي، •

 .(Start up Post)مرافقة الباعثين الشبان عند بعث مشاريعهم  •

 

 التنمية الرقمية.مساهمة مباشرة في برنامج : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج (2

تقري  الخدمات البريدية من المواطن والمسبباهمة في التهيئة الترابية في مجال  أهم األولويات واألهداف: (3

 البريد.

 :مؤشرات قيس االداء وأهّم األنتطة (4
 

 األهداف البرنامج

 المؤشرات
تقديرات 

 المؤشرات

 2020لسنة 

 األنتطة التدخالت

تقديرات 

اإلعتمادات 

لألنتطة لسنة 

2020 

 :1البرنامج 

التنمية 

 الرقمية

 

: 1.1.1الهدف 

ضمان االندماج 

االجتماعي والحدّ 

من الفجوة الرقمية 

عبر نفاذ أفضل 

للمعلومة والمعرفة 

وتعميم االستفادة 

من السعة العالية 

 جدّا

البببمبببؤشبببببببببر 

2.1.1.1: 

نسبة التةطية 

 البريدية

مكتب بريد 

 10834لكل 

 ساكن

البنية التحتية للشبكة البريدية )إعادة بناء، وتعصير تحسين  - 

تشييد بناء جديد، تاهيل البناءات، تهيئة البناءات، 

 .(إقتناءالعقارات

 تقري  الخدمات بالمناطق النائية -

 م د 40,6

 

 م د 0,5

تجهيزات مقرات البريد تعصير وسائل العمل) - 

،تجهيزات االتصال التجاري، تجهيزات التونسي

 ومنظومات البريد االمادي(

 تجديد وتدعيم أسطول النقل -

 م د 17,5

 
 م د 3,7

 تطوير أنظمة وتجهيزات الدفع اإللكتروني - 

 

 والتصرف األنظمة المعلوماتية لإلنتاج تطوير -

 دراسات  -

 م د 4,6
 

 م د 4,0
 

 م د 2,6
 تكريس مهنة التجارة االلكترونية المحترفة بالبريد التونسي  - 

مزود والتموقع ك تكريس المهنة اللوجيستية البريدية -

 وطنية خدمات لوجيستية

 م د 2,9

 

 م د 2,4

 إحداث بنك بريدي - 
 

خلق نشاط تجاري متطور في مجال الطوابع البريدية   -

 والتسويق الدولي لها
 

منصة وتدعيم دور البريد ك البريديةإعادة خلق الخدمات  -

  للتحول الرقمي لفائدة الدولة

 م د 1,5

 

 م د 2,0
 

 م د 0,7
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 البرنامج
الهدف 

 االستراتيجي
 المؤشر

 قيمة المؤّشر 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

البرنامج 

1: 

التنمية 

 الرقمية

 :1.1.1الررهررردف 
ضببببمان االندماج 

االجتماعي والحدّ 

مببببن الببببفببببجببببوة 

فاذ  الرقمية عبر ن

أفضبببببل للمعلومة 

والمعرفة وتعميم 

تفبببادة من  االسببببببب

 السعة العالية جدّا

المؤشببببببر 

2.1.1.1: 

نسبببببببببببببببة 

ةطيبببة  ت ل ا

 البريدية

مكتب 

بريد لكل 

11200 

 ساكن

مكتب بريد 

لكل 

11250 

 ساكن

مكتب بريد 

لكل 

10977 

 ساكن

مكتب بريد 

 10834لكل 

 ساكن

مكتب بريد 

 10795لكل 

 ساكن

مكتب بريد 

 10889لكل 

 ساكن

 اإلجراءات المصاحبة: (5

 .إصدار مجلة البريد في نسختها المعدلة لمزيد تنظيم القطاع وتحسين مردوديته 

 إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث هيكل تعديليInstance de régulation  من شأنه أن

وتحديد مفهوم الخدمة البريدية  régulation du marché postalيضطلع بتنظيم السوق البريدي 

 الشاملة.

  ،تنقيح وإتمام الهيكل التنظيمي بما يستجي  لواقع الفاعل العمومي وتوجهاتها المستقبلية 

 ية المؤسسةتحيين النظام األساسي لألعوان من أجل توظيف أمثل لألعوان وتحسين مردود، 

  تمكين البريد التونسي من مقابل الخدمات المسداة للمواطن في إطار الخدمة الشاملة والمساهمة في التهيئة

  .الترابية )طبقا لعقد برامج( باالعتماد على أنموذج الحتساب الكلفة

 
 

IV. : الميزانية 

 الموارد ومصدرها .1
 أ.د(بحساب )                                                                   

باعتبار  2020تقديرات  2019مبرمج  البيانات

 الحاجيات الفعليّة للمؤسسة

باعتبار  2020تقديرات 

 سقف وزارة الماليّة

 500 499 500 581 840 520 مجموع الموارد

 500 498 500 498 000 472 الموارد الذاتية

 000 1 000 83 840 48 منحة الصندوق*

 0 0 0 منحة التّصّرف 

 1000 000 83 840 48 منحة التنمية** 
 * من صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال

 لنفقات الصندوق.** يمكن الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في االعتبار للصبةة التقديريّة 
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 ميزانية التصّرف .2

 أ.د(بحساب )                                                        

 2020تقديرات  2019مبرمج  البيانات

 500 498 472000 اإليرادات الذاتية
  

 

 500 498 457000 نفقات التصرف

 360 101 500 88 نفقات التسيير

 500 384 356800 أعباء األعوان 

 9540 9200 ضرائ  وأداءات 

 3100 2500 المساهمة في صندوق التشةيل 

 

 ميزانية االستثمار  )دفوعات( .3

                                                                                                                                                   
 أ.د(بحساب )

 2020تقديرات  2019 مبرمج البيانات

 000 83 000 62 المجموع

   المحاور

 250,523 72 500 54 تدعيم الخدمات الحاليّة -1

 174,477 4 800 4 التجارة اإللكترونية -2

 400 2 400 وجستي البريديلالقطب ال -3

 500 1 400 البنك البريدي -4

 975 1 1300 الطوابع البريدية -5

 700 600 التحّول الرقمي -6
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 CNI   لإلعالمية: المركز الوطني  6بطاقة عدد 
 

 برنامج التنمية الرقميّة

I- تعريفال 

 :النشاط الرئيسي  .1

 تعهد نظم المعلومات والتطبيقات، -

 نظم المعلومات والتطبيقات، استةالل استمراريةتأمين  -

 الشبكة اإلدارية وتطويرها مالئمة للحاجيات، استةاللتأمين  -

القيام بدور صاح  منشأ مفوض معاضدة للهياكل العمومية في إنجاز نظم المعلومات والتطبيقات  -

 ،واستةاللهاوتركيزها 

 القيام بدراسات توجيهية ودراسات جدوى ومهمات تدقيق نظم معلومات لفائدة الهياكل العمومية، -

مالئمة نظم المعلومات والتطبيقات المناهج والمقاييس الهندسية والتقنية الكفيلة بضمان  واقتراحتحديد  -

 العمومية فيما بينها،

 تطوير الشراكة مع القطاع الخاص دعما لفرص تصدير المنتوجات والخبرات الوطنية في المجال، -

 تنظيم ملقيات وحلقات تكوينية لفائدة مستعملي نظم المعلومات والتطبيقات العمومية، -

 نية لفائدة الهياكل العمومية،المساهمة في توفير خدمة المبادالت اإللكترو -

 المساهمة في توفير الخدمات اإلدارية عبد بعد لفائدة العموم، -

 المشاركة في الندوات والتظاهرات الدولية ودعم التعاون الدولي في المجال. -

 

 مؤسسة عمومية ال تكتسي صبةة إدارية مرتبة بالصنف "أ". :ترتيب الفاعل العمومي .2

 115والمنقح بالقانون عدد  1975ديسمبر  30المؤرخ في  1975لسنة  83عدد القانون : مرجع اإلحداث .3

   .1994أكتوبر  31المؤرخ في  1994لسنة 

 .2007جوان  4المؤرخ في  2007لسنة  1359األمر عدد : مرجع التنظيم اإلداري والمالي .4

 2011فيفري  26: والفاعل العمومي المهمةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين  .5

 

II- :إطار القدرة على األداء 

 

المركز الوطني لإلعالمية هو الهيكل الفني العملياتي الذي يوفر خدمات إلكترونية  :اإلستراتيجية العامة (1

ونظم معلوماتية عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها ذات درجة عالية من التأمين والنجاعة مع ضمان 

 في خدمة الحكومة اإللكترونية. استةاللها

 من خالل: برنامج التنمية الرقميّة مساهمة مباشرة في :تحديد المساهمة في أهداف البرنامج (2

 لتطوير نجاعة عمل اإلدارة إرساء نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها :1.1.3الهدف  -

 ،والمساعدة على أخذ القرار

 ت إدارية ال مادية ناجعة لفائدة المواطن والفاعل العمومي،توفير معامال :2.1.3الهدف  -

 : ضمان إيواء واستةالل المنظومات الوطنية.4.1.3الهدف  -

 :أهم األولويات واألهداف (3

تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خالل إرساء منصة تكنولوجية وطنية موّحدة   -

 لمعطيات بين الهياكل العمومية.بهدف ضمان التبادل الالمادي ل
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إرساء منظومة وطنية للتعريف اإللكتروني للمواطن والمؤسسة وإرساء إطار تنظيمي وترتيبي مالئم   -

 طبقا للمعايير الدولية.

 تعميم الخدمات اإلدارية على الخط الموّجهة لفائدة المواطن والمؤسسة. -

ارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية تأهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى باإلد -

 والتكنولوجية.
 

 : مؤشرات قيس األداء وأهم األنتطة (4

 أهّم األنتطة مؤشرات قيس االداء

عدد الخدمات المحدثة ضمن 

 منظومة الترابط البيني

وضع منظومة وطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات  -

 ،الوطنية

وتأهيل  الموحد للمواطنتركيز منظومة وطنية للتعريف  -

 منظومة الحالة المدنية،

 إرساء منظومة وطنية للمعّرف الوحيد للمؤسسة، -

 تركيز ا -

 لحوسبة السحابية الوطنية، -

 SI deإرساء منظومة مندمجة للتصّرف في موارد الدولة  -

l’Etat، 

مساندة سلطة اإلشراف في تنفيذ المخطط الوطني  -

 ".2020اإلستراتيجي "تونس الرقمية 

عدد العقود الممضاة في إطار 

 خدمات الحوسبة السحابية

 

الهدف  البرنامج

 اإلستراتيجي
 المؤشرات

 قيمة المؤشرات

2016 2017 2018 2019 2020 
 :1البرنامج 

التنمية 

 الرقمية

 :2.1.1الرررررهررررردف 

إرسبببببببببببببباء إدارة 

اإلكترونية في خدمة 

المواطن والمؤسسة 

تببببكببببرك مببببببببباد  

 الحوكمة الرشيدة

الخدمات عدد 

المحدثة ضمن 

منظومة الترابط 

 البيني

- 2 4 6 20 

عدد العقود 

الممضاة في إطار 

خدمات الحوسبة 

 السحابية

    5 
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III- :الميزانية 

 الموارد ومصدرها .1

 ( أ.دبحساب )                                                                                                                             

 2020تقديرات  2019مبرمج  

باعتبار الحاجيات 

 الفعليّة للمؤسسة

 2020تقديرات 

باعتبار سقف وزارة 

 الماليّة

 18180 17680 18180 مجموع الموارد

 17180 17180 13680 الذاتيةالموارد 

الموارد المتأتية من أنشطة  -

 المركز

13650 15150 15150 

 30 30 30 إيرادات االستةالل األخرى -

 1000 2500 4500 منحة الصندوق*

 0 0 0 منحة التّصّرف 

 1000 2500 4500 منحة التنمية 
 .* صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال

 يمكن الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في االعتبار للصبةة التقديريّة لنفقات الصندوق.** 

 

 ميزانية التصّرف .2
 (أ.دبحساب )                                                                                                                        

 2020تقديرات  2019مبرمج  البيانات

 15180 13680 االيـــــــرادات الذاتية

 12500 10900 أنشطة اإليواء واالستةالل 

 450 600 أنشطة التكوين 

 1150 400 أنشطة التطبيقات المشتركة والمساندة 

 850 1350 أنشطة المشاريع 

 200 200 أنشطة خدمات األنترنات 

   200 االحتياطيأنشطة المركز الوطني - 

 30 30 إيرادات االستةالل األخرى 

 13536,5 12610 نفقـــــات التصـــــرف

 3082,5 2865 أعباء التسيير 

 10080 9520 مصاريف المرتبات واألجور 

 374 225 ألداءات  والمعاليما 
 أ.د 1070: 2019فائض ميزانية التصّرف لسنة 

 أ.د 1643,5: 2020فائض ميزانية التصّرف لسنة 
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 االستثمارميزانية  .3
 (أ.دبحساب )                                                                                                                        

مبرمج  بيانات المتاريع

2019 

باعتبار  2020تقديرات 

الحاجيات الفعليّة 

 للمؤسسة

 2020تقديرات 

باعتبار سقف وزارة 

 الماليّة

 1970 3894 5674 )دفوعات( مجموع نفقات التنمية

 970 970 900 متاريع المركز

 150 دراسات - - 

  معدات وتجهيزات وبرمجيات

 إعالمية
590 640 640 

  تهيئة المباني ومعدات وتجهيزات

 مشتركة   
160 330 330 

 **1000  2924 4774 * المتاريع الوطنية

  من  2)القسط تأهيل مركز اإليواء

 المنّصة التكنولوجيّة المنفتحة(
4200 2500  

 0 300 المركز الوطني االحتياطي  

  خدمات األنترنات )اقتناء

 البرمجيات والمعدات األساسيّة(
0 150  

 للمركز بالقط    المرك  الجديد

)دراسة  التكنولوجي بمنوبة

 للبناء(.

274 274  

 تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال. صندوق*ممولة من 

 ** يمكن الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في االعتبار للصبةة التقديريّة لنفقات الصندوق.
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 ANCEالوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية : 7بطاقة عدد 
 

 التنمية الرقميّةبرنامج 

I- تعريفال 

 

سلطة المصادقة الجذر في تونس، وتمثل أعلى مستوى الثقة في  إّن الوكالة الوطنيّة للمصادقة اإللكترونية هي

 مجال المصادقة اإللكترونية وسالمة المعامالت والمبادالت اإللكترونية.

قة إيجاد مناخ ث وتعمل الوكالة الوطنيّة للمصادقة اإللكترونية من خالل الخدمات التي تقدمها على

 .للتبادل عبر األنترنات وسالمة

التجارة  وتهدف المصادقة اإللكترونية إلى ضمان سالمة المبادالت اإللكترونية وهي تةطي مجاالت عدّة مثل

 .اإللكترونية واإلدارة االتصالية والخدمات البنكيّة الاّلماديّة

 النتاط الرئيسي:. 1

  واإلدارة اإللكترونية  في ميادين التجارة اإللكترونيةضمان سالمة المعامالت والمبادالت اإللكترونية

 .والخدمات البنكيّة والمالية والتعليميّة والصحيّة عن بعد

 إعتراف متبادلة مع سلطات المصادقة اإللكترونية األجنبيّة وضع اتفاقيّات. 

 التصرف في شهادات المصادقة اإللكترونية )توفيرها، إلةاؤها، نشرها والمحافظة عليها (. 

 منح تراخيص نشاط لموزعي خدمات المصادقة اإللكترونية  

 وضع المواصفات الفنية لحلول لإلمضاء  

  2008جويلية 21الصادر في  2008لسنة  2639المصادقة على منظومات التشفير )األمر عدد (. 

 رنات اقتراح حلول لتأمين السالمة في نطاق المصادقة اإللكترونية لشبكاتكم وخدماتكم عبر األنت

 .نتراناتواأل

 تأمين التكوين في مجال اإلمضاء االلكتروني وتقنيات الترقيم وهيكل المفتاح العمومي. 

 

 2013مارك  19تاريخ اإلحداث ثّم صنف "أ" منذ  2000صنف "ج" منذ سنة : ترتيب الفاعل العمومي. 2

 . 2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد : مرجع اإلحداث. 3

 .2000أكتوبر  10المؤرخ في  2000لسنة  2331األمر عدد  :مرجع التنظيم اإلداري والمالي. 4

( 2011-2007عقد أهداف ) :والفاعل العمومي المهمةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين . 5

 .2010ديسمبر  20تّمت المصادقة عليه بتاريخ 
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II- :إطار القدرة على األداء 

 

 العامة: االستراتيجية (1

 .ةالرقميّ  التنميةمساهمة مباشرة في برنامج : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج (2

 : أهّم األولويات واألهداف (3

  دعم الثقببة الرقميببة وتوفير منبباخ مالئم لألعمببال من خالل المصببببببببادقببة االلكترونيببة واإلمضبببببببباء

 االلكتروني،

  واالسببتفادة المثلى منها لفائدة كل من المواطن اسببتعمال آمن ومرن لتكنولوجيا المعلومات واالتصببال

 والمؤسسة والقطاع العام،

  حماية الفضبباء السببيبرني الوطني وتأمين الثقة الرقمية وسببالمة الخدمات والنظم المعلوماتية الوطنية

 قصد الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة اإللكترونية.

 

  مؤشرات قيس األداء: (4

 أهّم األنتطة مؤشرات قيس االداء

: عدد الوثائق 1المؤشر 

اإلدارية المستعملة 

للختم االلكتروني 

 المرئي

: عدد 2المؤشر 

 شهادات المصادقة

خاصة  إعداد منظومة إثبات وإمضاء الكتروني -

 باألجهزة المحمولة،

حس  المعايير  في خدمات المصادقة التدقيق الدوري -

 ،الدولية

إلدارة وإلصدار جميع أنواع الشهادات إرساء منظومة  -

 على الخط،

تأمين ورقمنة اإلجراءات اإلدارية والتثبّت من الهويّة  -

 الرقميّة،

 ،التكنولوجي التقدمة تحديث البنية التحتية التقنية لمواكب -

 تجهيزات إعالمية. -

 

الهدف  البرنامج

 اإلستراتيجي
 2020 2019 2018 2017 2016 المؤشرات

 :1البرنامج 

 التنمية الرقمية
إرسبباء  :2.1.1الهدف 

إدارة اإلكترونيبببة في 

خببببدمببببة الببببمببببواطببببن 

والمؤسببببببسبببببببة تكرك 

مببببببباد  البببحبببوكبببمبببة 

 الرشيدة

 الوثائقعدد 

اإلدارية 

المستعملة 

للختم 

االلكتروني 

 المرئي

0 6 13 19 30 

عدد 

 شهادات

 المصادقة

16688 17947 21738 29557 39750 
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 اإلجراءات المصاحبة: (5

  المصادقة على جميع النصوص التنظيمية للوكالة،تمت 

  سبببيتّم عرض مشبببروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح النظام األسببباسبببي الخاص باألعوان وذلك تبعا لمراجعة

 طريقة إسناد منحة اإلنتاج.

 

III. : الميزانية 

 الموارد ومصدرها .1
 أ.د(بحساب )                                                                                                

باعتبار  2020تقديرات  2019مبرمج  

 الحاجيات الفعليّة للمؤسسة

باعتبار  2020تقديرات 

 سقف وزارة الماليّة

 7350 12490 9089 مجموع الموارد

 5850 5850 4850 الموارد الذاتية

 1500 6640 4239 منحة الصندوق*

 0 0 0 منحة التّصّرف 

 1500 6640 4239 منحة التنمية** 
 * صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال

 الصندوق.** يمكن الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في االعتبار للصبةة التقديريّة لنفقات 

 
 

 ميزانية التصرف .2
 (أ.دبحساب )                                                                                                                                                  

 2020تقديرات  2019مبرمج  

 5850 4850 االيـــــــرادات الذاتية

 1400 1250 المصادقةشهادات 

 700 700 المصادقة على وسائل التشفير

 1300 1150 التثبت من المطابقة

 2400 1700 االتفاقيات

 50 50 التوظيفمداخيل 

 5680 4850 مجموع نفقـــــات التصـــــرف

 2855 2315 نفقات التسيير

 2800 2510 أعباء األعوان

 25 25 ضرائب وأداءات
 أ.د 170: 2020التصّرف لسنة فائض ميزانية 
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 ستثمارميزانية اال .3
 (أ.دبحساب )                                                                                

 2020تقديرات  2019مبرمج  بيان المتاريع

 6810 4239 )دفوعات( مجموع نفقات التنمية

التدقيق الدوري في خدمات المصادقة 

 حس  المعايير الدولية
459 600 

 4000 1200 تأمين ورقمنة اإلجراءات اإلدارية

 190  النظام المعلوماتي

تحديث البنية التحتية التقنية لمواكبة التقدم 

 التكنولوجي في المعلومات واالتصال
880 1570 

 - 90 وسائل النقل

 150 100  حمايةتجهيزات 

 300 1510 وتأثيث تهيئة 
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 : مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" 8عدد  بطاقة 

 التنمية الرقمية برنامج

I- تعريفال 

 

استةالل أو إقامة واستةالل القط  التكنولوجي أو جزء من الفضاءات المكونة له تكون  :النتاط الرئيسي. 1

التنسيق بخصوص استةالل وتعهد الفضاءات  تحت تصرفه، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في المجال،

والتجهيزات المشتركة وصيانتها، دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين واإلنتاج والتطوير، احتضان 

أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجدّدة داخل القط  التكنولوجي وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام 

ب االستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القط  التكنولوجي بأنشطتهم، استقطا

وتشجيع المؤسسات على االنتصاب في فضاءاته، إنجاز دراسات ذات صبةة استشرافية تتعلق بتحفيز االستثمار 

 التكنولوجي،تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجاالت ذات العالقة باختصاصات القط   في االقتصاد الرقمي،

دعم  تدعيم وتركيز البيئة التكنولوجية الحاضنة للتجديد واالبتكار في مجال اختصاصات القط  التكنولوجي،

 ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات المنتصبة بالقط  التكنولوجي عبر تنفيذ برامج تكوين وتأهيل متخصصة

لجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا دعم التعاون والتبادل مع األقطاب المماثلة والمؤسسات او

 .ودوليا

 : الفاعل العموميترتيب . 2

يتعلق بإحداث مؤسسة  2019مارك  29مؤرخ في  2019لسنة  352مر حكومي عدد األ :مرجع اإلحداث. 3

 تسييرها.القط  التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" وبضبط تنظيمها اإلداري والمالي وطرق 

 

 .2019مارك  29مؤرخ في  2019لسنة  352: األمر حكومي عدد مرجع التنظيم اإلداري والمالي. 4

 : فاعل العموميوال المهمةتاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين . 5

 

II- :إطار القدرة على األداء 

 

 : االستراتيجية العامة (1

 : التنمية الرقمية.األّولمساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج (2

 أهم األولويات واألهداف:  (3

  التأسيس لمنوال لبرنامج التنمية الرقمية الذي تتدخل المؤسسة في تحقيقه:  االستراتيجيالهدف

الرقمي من اقتصادي جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد وتحفيز االستثمار في المجال 

 ،في اإلقليم خالل التسويق للوجهة التونسية كقط  تميز ونسيج كفاءات

  ّباألقطاب التكنولوجية تطوير مناخ االستثماراتي للمؤسسة: الهدف العملي. 

 

 : مؤشرات قيس االداء وأهّم األنتطة (4

 أهّم األنتطة مؤشرات قيس االداء

عدد المؤسسات الناشئة المتمركزة باألقطاب 

 من قبل قطب الغزالة التكنولوجية التي تمت مرافقتها
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  المؤشر الهدف االستراتيجي البرنامج 
 قيمة المؤّشر

2017 2018 2019 2020 

البرنامج 

1: 

التنمية 

 الرقمية

: التأسيس لمنوال اقتصادي 3.1.1الهدف

جديد يقوم على دفع المبادرة الخاصة والتجديد 

المجال الرقمي من وتحفيز االستثمار في 

خالل التسويق للوجهة التونسية كقط  تميز 

 ونسيج كفاءات.

عدد المؤسسات 

الناشئة المتمركزة 

باألقطاب 

التكنولوجية التي 

تمت مرافقتها من 

 قط ال قبل

 307 284  285  290  

  

IV. : الميزانية 

        الموارد ومصدرها .1

 أ.د(بحساب )

باعتبار  2020تقديرات  

 الفعليّة للمؤسسة الحاجيات

باعتبار  2020تقديرات 

 سقف وزارة الماليّة

 11448 15231 مجموع الموارد

 8068 8068  الموارد الذاتية

 **3380 7163 منحة الصندوق*

 2380 1077 منحة التّصّرف 

 1000 6086 منحة التنمية 
 .* صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال

 الترفيع فيها حس  اإلنجاز الفعلي خالل السنة المعنيّة اخذا في االعتبار للصبةة التقديريّة لنفقات الصندوق.** يمكن 
 

 التصّرف:ميزانية  .2
 أ.د(بحساب )                                                                                                         

 2020تقديرات  البيانات

 8068 الذاتيةاإليرادات 

 9145 مجموع نفقات التصّرف

 1077 عجز ميزانية التصّرف

 ستثمارميزانية اال .3
 أ.د(بحساب )                                                                                                         

 2020تقديرات  البيانات

 6086 التنميةمجموع ميزانيّة 
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 الوكالة الوطنية للترددات:  9عدد  بطاقة

 التنمية الرقمية برنامج

I- تعريفال 

 

  :النتاط الرئيسي .1
 :تتولى الوكالة الوطنية للترددات القيام بالمهام التالية 

 ،إعداد المخطط الوطني للترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية 

  الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،التصرف في الترددات 

 ،مراقبة الشروط التقنية للتجهيزات الراديوية والسهر على حماية استعمال الترددات الراديوية 

 ،مراقبة استخدام الترددات طبق للتراخيص المسندة وتسجيالت كراك الترددات 

 ت الراديوية،السهر على تطبيق االتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان االتصاال 

 ،تسجيل الترددات الراديوية لدى الهيئات الدولية المختّصة 

 المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العالقة باالتصاالت الراديوية. 
 

 : الفاعل العموميترتيب . 2

تعلق الم 2001جانفي  15مؤرخ في  2001لسنة  1انون عدد من الق 47 عددالفصل  :مرجع اإلحداث. 3

 . بإصدار مجلة االتصاالت

المتعلّق بضبط  2001أفريل 18مؤرخ في  2001لسنة  881: األمر عدد مرجع التنظيم اإلداري والمالي. 4

 التنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنيّة للترددات.

 .2011-2007للفترة  2011جانفي  5: فاعل العموميوال المهمةتاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين . 5

 

II- :إطار القدرة على األداء 

 : االستراتيجية العامة (1

 ،تسهيل استعمال الطيف الراديوي بما يتطابق مع لوائح الراديو الصادرة عن االتحاد ومع المصالح الوطنية -

 وضع قواعد تنظيمية تستبق زيادة استخدام الترددات -

 ،الكهرومةناطيسيةإحداث المرصد الوطني للمراقبة  -

 اإلدارة الرقمية -

 : التنمية الرقمية.األّولمساهمة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج (2

 أهم األولويات واألهداف:  (3

توفير البنية التحتية الرقمية عبر إعادة توزيع واستةالل الطيف الراديوي الستيعاب التكنولوجيات ذات  -

 ،العالي والعالي جدا التدفق

 ،تطوير شبكة القيس والمراقبة التقنية للطيف الراديوي -

 تفعيل الحوكمة الرشيدة. -
 

 : مؤشرات قيس االداء وأهّم األنتطة (4

 أهّم األنتطة مؤشرات قيس االداء

 Taux deنسبة ولوج التكنولوجيات الحديثة 
pénétration de nouvelles 

technologies 

 ،الستقطاب التكنولوجيات الحديثةتوفير النطاقات  -
إعادة توزيع الطيف الراديوي طبقا للتوصيات  -

 ،SM-1601االتحاد الدولي لالتصاالت 
 دراسة الخاصة بمحطات الهاتف الجوالانجاز  -
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 المؤشر االستراتيجيالهدف  البرنامج
 قيمة المؤّشر 

2017 2018 2019 2020 

 :1البرنامج 

التنمية 

 الرقمية

ضببببببمان االندماج  :1.1.1الهدف 

لحبببدّ من الفجوة  االجتمببباعي وا

الرقمية عبر نفاذ أفضبببل للمعلومة 

والمعرفبة وتعميم االسببببببتفبادة من 

 السعة العالية جدّا

نسبة ولوج 

التكنولوجيات 

 Tauxالحديثة 

de pénétration 

de nouvelles 

technologies 

    

 

 اإلجراءات المصاحبة (5

 بصدد الصياغة. (مجلة االتصاالتالجديدة لالمجلّة الرقمية )التسمية 

 

V. : الميزانية 

        الموارد ومصدرها .4

 أ.د(بحساب )

 2020تقديرات  2019مبرمج  

 86800,150 85204,150 مجموع الموارد الذاتية

 28540 27294  الخدمة الثابتة لالتصاالت

 57200 56832 الخدمة المتنقلة لالتصاالت

 1060 1078 الخدمة اإلذاعية

 0,150 0,150 خدمات أخرى

 

 التصّرف:ميزانية  .5
 أ.د(بحساب )                                                                                                         

 2020تقديرات  2019مبرمج  البيانات

 800,150 86 204,150 85 الذاتيةاإليرادات 

 308 17 376 17 التصّرف مجموع نفقات

 817 12  075 13 *نفقات التسيير

 191 4 4016  أعباء األعوان

 300 285 ضرائ  وأداءات

 492,150 69 828,150 67 ميزانية التصّرف فائض

 الراديوي.م.د اقتناءات لفائدة وزارة الدفاع في إطار توفير البنية التحتية عبر إعادة توزيع واستةالل الطيف  10)*( منها 
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 ستثمارميزانية اال .6
 أ.د(بحساب )                                                                                                         

تقديرات 
2020 

 دفوعات()

 2019مبرمج 
 دفوعات()

 بيانات المتاريع

 أشغال تهيئة وتوسعة وبناء مصالح إدارية 550 1050

 وسائل نقل 200 150

 تجهيزات خصوصية 3350 530

 برامج إعالمية 462 495

 تجهيزات إدارية 150 80
 دراسات 400 100

 مجموع متاريع التنمية 5112 2405
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: القيادة والمساندةالتاسعالبرنامج   

 

  السيد بلقاسم الطايع المديرالعام للمصالح المتتركة :البرنامجرئيس 

 2019أفريل  19بتاريخ  45المقرر عدد -: مرجع التسمية 

 2018جوان  06بتاريخ  57المقرر عدد -
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 تقديم البرنامج واستراتيجيته: -1

 خارطة البرنامج:

 وحيد: تّم تقسيم برنامج القيادة والمساندة إلى برنامج فرعي

يشقققتمل هقققذا البرنقققامج الفرعقققي علقققى جملقققة األنشقققطة التابعقققة أساسقققا للقققديوان  القياااادة والمسااااندة:

والمتعلققققة بعمليقققات المتابعقققة والتقيقققيم واإلشقققراف والتخطقققيط والدراسقققات كمقققا يضقققطلع بوظقققائف 

الققققدعم األفقيققققة التققققي تقققققوم بإسققققداء مختلققققف الخققققدمات لبقيققققة البققققرامج العملياتيققققة ومسققققاندتها فققققي 

 ياتها.تحقيق أهدافها وتنفيذ ميزان

 ويتفرع هذا البرنامج الفرعي إلى ثالث وحدات عملياتية:

  القيادة والمساندة1الوحدة العملياتية : 

  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتونس: 2الوحدة العملياتية 

  المدرسة العليا للمواصالت بتونس :3الوحدة العملياتية 

 
 

القيادة والمساندة

القيادة والمساندة

المدرسة العليا : 3وع
للمواصالت بتونس

المعهد العالي ا:2وع
للدراسات التكنولوجية 

بتونس
القيادة والمساندة:1وع

 برنامج

وحدات 

 عملياتية

 برنامج فرعي
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 إستراتجية البرنامج

تتمثل استراتيجية برنامج القيادة والمساندة في فاعليته من خالل دعمه لبقية البرامج العملياتية من 

 حيث احترام اآلجال وجودة الخدمات المسداة

العملياتية باعتبار طبيعته األفقية  لبقية البرامج الرئيسيالقيادة والمساندة الرافد هذا ويعتبر برنامج 

 حيث أنه:

 يساند البرامج العملياتية في تجسيم أهدافها 

 يسدي لفائدتها خدمات ذات اختصاص 

  الدعم التقني بما يمكن من إعداد الميزانية وتنفيذها.لها يوفر 

على عدد من األولويات،  برنامج القيادة والمسققققاندة ، تقوم إسققققتراتيجيةفي إطار التوجهات الوطنيةو

 أهّمها: 

 باعتباره العنصققققر الرئيسققققي لتأهيل اإلدارة وتطوير جودة خدماتها ر البشققققرياالرتقاء بالعنصقققق 

والنهوض بالعالقة النوعية والكمية بين اإلدارة والمتعاملين معها، وهي أهداف ال يمكن التوصقققققققل إلى 

القدرات  لالنتداب، وحسقققققققن توظيفوالجدوى الوظيفية  تحقيقها سقققققققوى بالتدقيق في تحديد الحاجيات

 ، لمهنيةوالمهارات ا

وتهيئة البناءات وتوفير المعدات والتجهيزات  وصققيانة السققيارات اإلدارية ترشققيد اسققتهالك الطاقة 

 الالزمة لضرورة العمل، مما يسمح بحسن التصرف في الموارد المادية وتحسين ظروف العمل،

وذلك من خالل تحسقققين نسقققق اسقققتهالك االعتمادات خاصقققة  عتماداتالتصقققرف في اال تحسقققين 

 علقة باالستثمار.المت

بهققققدف دفققققع سققققبل  مواكبققققة التحققققوالت التكنولوجيققققةالحققققرص علققققى دعققققم العالقققققات الدوليققققة و 

 الشراكة واالستثمار في القطاع،

رقمنقة الخقدمات االداريقة وذلقك  مجقال فقي اهامقا دور للبرنقامج أوكقل فققد ذلقك جانقب إلقى 

بمنظومققققة التصققققرف اإللكترونققققي فققققي باتخققققاذ كققققل التققققدابير التقنيققققة واإلجرائيققققة لتركيزالعمققققل كليّققققا 

 المراسالت.
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 أهداف ومؤشرات قيس األداء وأنشطة البرنامج: -2

تطبيقا للتوجهات المقترحة حول وضع إطار مشترك لبرنامج القيادة والمساندة تّم تجميع جملة 

أنشطة  األنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير المهمة والتي تؤمن وظائف الدعم التسعة المشتركة إلى ثالثة

 رئيسية والمتمثلة أساسا في:

 األنشطة المتعلقة بالقيادة -

 األنشطة المتعلقة بالتصرف في الميزانية -

 األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية -

وعليه تّم ضبط األهداف االستراتيجية التي تترجم األنشطة الرئيسية المذكورة وتمكن من تحقيقها 

 على المدى المتوسط والبعيد، وهي:

 لية برنامج القيادة والمساندةفاع -

 التحكم في كتلة األجور -

 تحسين التصرف في االعتمادات -

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج: :2-1

 

  

 المؤشرات األهداف البرنامج

 :1البرنامج الفرعي 

 القيادة والمساندة

 

 :1 .1.9الهدف 

 فاعلية برنامج القيادة والمساندة
.91.1.1المؤشر   

 نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسييرالمهمةنسبة 

 : 2.1.9الهدف 

 التحكم في كتلة األجور 

 :.9.1.21لمؤشر ا

 الفارق بين كتلة األجور المبرمجة وكتلة األجور المنجزة

 : 3.1..9الهدف 

 تحسين التصرف في االعتمادات

 

 :  .1.3.1.9المؤشر 

 مقارنة بالتقديراتالتنمية عتماداتانسبة استهالك 



 2020 المشروع السنوي لألداء
 

 

86 86 

 فاعلية برنامج القيادة والمساندة :.91.1الهدف  

 تعتبر فاعلية البرنامج هدفا استراتيجيا أساسيا لبرنامج القيادة والمساندة حيث يعمل  :تقديم الهدف

على الرفع من جودة الخدمات التي يسديها لفائدة المهمة مع الضغط على الكلفة وذلك بالتحكم في 

 حجم البرنامج مقارنة ببقية البرامج العملياتية. 

 مرجع الهدف : 

  :مبررات اعتماد المؤشرات 

 نفقات تأجير وتسققققيير برنامج القيادة والمسققققاندة مقارنة بنفقات تأجير نسققققبة  :1.1.1.9ؤشققققر الم

 وتسييرالمهمة:

يندرج هذا المؤشر في إطار تقليص حجم برنامج القيادة والمساندة على مستوىالنفقات الجارية باعتبارها 

 البرامج العملياتية.نفقات تعكس كلفة الخدمات األفقية التي يسديها هذا البرنامج لبقية 

 :1-5جدول عدد 

 1-1-9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 
 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف

 إنجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : 1.1.1.9المؤشر

نفقات تأجير وتسبببيير برنامج القيادة والمسببباندة نسببببة 

 المهمة مقارنة بنفقات تأجير وتسيير

% 15 11 9 31 33 

 

34 34 

 
مقارنة بالسققنوات الفارطة نظرا لضققّم اعتمادات  2019سققنة بعنوان نسققبة المؤشققر في *مالحظة: تم تسققجيل ارتفاع هام 

المدرسقققققققة العليا للمواصقققققققالت بتونس والمعهد العالي للدراسقققققققات التكنولوجية وذلك على إثر إلحاقهما ببرنامج القيادة 
 تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي. مهمةوالمساندة في إطار مراجعة خارطة برامج 

 

 في كتلة األجور التحكم :9.1.2الهدف  

تعمل وزارة تكنولوجيات االتصققال واالقتصققاد الرقمي على التحكم في كتلة األجور  تقديم الهدف:

وذلك في إطار التوجهات الوطنية للدولة التي تهدف إلى تقليص كتلة األجور وحسقققققققن توظيف 

 الموارد البشرية المتوفرة.
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 مرجع الهدف : 

  :مبررات اعتماد المؤشرات 

  الفارق بين كتلة األجور المبرمجة وكتلة األجور المنجزة :1.2.1.9المؤشر: 

يعمل هذا المؤشققر على إحكام ضققبط كتلة األجور المبرمجة للسققنة المعنية عند إعداد الميزانية بحيث يتم 

 تقليص الفارق بين االعتمادات المبرمجة والنفقات المنجزة فعليا.

 :2-5جدول عدد 

 2-1-9الهدف الجدول الزمني لمؤشرات 
 

 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء

 إنجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : 1.2.1.9المؤشر

الفررارق بين كتلررة األجور المبرمجررة وكتلررة األجور 

 المنجزة

% 11 4.5 9 5 4.5 3.8 3.5 

 

 تحسين التصرف في االعتمادات :9.1.3الهدف 

 :تقديم الهدف 

وظيفة الشقققققؤون المالية من الوظائف الرئيسقققققية لبرنامج القيادة والمسقققققاندة وعليه يتم السقققققعي إلى تعتبر 

تحسققين التصققرف في االعتمادات من حيث نسققق وكيفية االسققتهالك وفقا لالسققتراتيجية التي تّم ضققبطها 

 وخاصة منها االعتمادات بعنوان نفقات االستثمار باعتبارها رافد من روافد التنمية.

  :مرجع الهدف 

  :مبررات اعتماد المؤشرات 

  مقارنة بالتقديرات: اعتمادات التنمية استهالكنسبة  :1.3.1.9المؤشر 

بعنوان  يسقققققعى برنامج القيادة والمسقققققاندة إلى الرفع من نسقققققبة اسقققققتهالك االعتمادات المخصقققققصقققققة له

وفقا لجداول البرمجة السققققققنوية للنفقات، كما يسققققققاهم في دعم البرامج العملياتية في تنفيذ  االسققققققتثمارات

 ميزانياتها وذلك عبر توفيرالدعم اللوجيستي والتقني.
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 :3-5جدول عدد 

 3-1-9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 
 

 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء

 إنجازات

2019 

 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : 1.3.1.9المؤشر
 

 مقارنة بالتقديراتالتنمية عتمادات ا استهالكنسبة 
% 5 61 40 30 50 60 65 

 
 
 

 :القيادة والمساندةتقديم أنشطة برنامج  -2-2
 

 :6جدول عدد

 بيان األنتطة والتدخالت لبرنامج القيادة والمساندة

 األهداف البرنامج
تقديرات المؤشرات لسنة 

2020 
 األنتطة التدخالت

تقديرات 

االعتمادات 

 لألنتطة

لسنة  أد

2020 

 

 

 

 

البرنامج الفرعي 

1: 

 القيادة والمساندة

 :1.1.9الهدف 

فاعليببببببببة برنببببببببامج 

 القيادة والمساندة

 :1.1.1.9المؤشر 

نسبة نفقات تأجير 

وتسيير برنامج القيادة 

والمساندة مقارنة 

بنفقات تأجير 

 وتسييرالمهمة

فعيببببببببببببل المناشببببببببببببير ت - 33

المتعلقبببببة ببببببالتحكم فبببببي 

الطاقبببببببببببة واسبببببببببببتهالك 

الوقببببود والتقلببببيص مبببببن 

 كلفة الصيانة 

إعادة توظيف  -

 األعوان

ابرام اتفاقيات مع -

 مختلف المتدخلين 

تحسين القدرات المهنية  -

لألعوان عن طيرق 

تنويع برامج التكوين 

 والترقيات

اعتماد المنظومات -

اإلعالمية في الخدمات 

 االدارية

6501 

 :2.1.9الهدف 

البببببتحكم فبببببي كتلبببببة 

 األجور

 : 1.2.1.9’المؤشر

الفارق بين كتلة 

األجور المبرمجة 

وكتلة األجور 

 المنجزة

إعادة توزيع  - 4.5

 األعوان 

حسن ضبط  -

الحاجيات في الموارد 

 البشرية

 

تحسين القدرات المهنية  -

ق يلألعوان عن طر

تنويع برامج التكوين 

 والترقيات 

الىاحترام السعي  -

المالئمة بين 

االعتمادات المرسمة 

 واألعوان المباشرين

15388 

 :3.1.9الهدف 

تحسبببببين التصبببببرف 

 في االعتمادات

 :1.3.1.9المؤشر 

نسبة استهالك 

 التنمية عتماداتا

 مقارنة بالتقديرات

حسن ضبط التقديرات  - 50

 األولية للحاجيات

حسن اعداد البرمجة  -

 السنوية للنفقات

الحرص على احترام -

رزنامة تنفيذ البرمجة 

 السنوية للصفقات 

اعتماد أدلّة اإلجراءات  -

الخاصة بالشراءات 

 العمومية

تنفيذ المشاريع  -

 المبرمجة

التكوين في مجال  -

 الصفقات

اعتماد منظومة  -

 الشراءات عن بعد

5345 
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 :القيادة والمساندةنامج برنـفـقـات -3

 ميزانية البرنامج: - 3-1
 

 :7جدول عدد 

 ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة

 )إعتمادات الدفع(
 الوحدة: ألف  دينار

 النفقات

 قانون مالية إنجازات

 2019 2018 النسبة )%( الفارق 2020تقديرات 

 التبويب الجديد التبويب القديم  

             طبيعة النفقة

 12.13 1665 15388 13723 13723 4542 نفقات التأجير

 9,36 291 3401 3110 3110 1139 نفقات التسيير

 2.71 82 3100 3018 3018 1186 نفقات التدخالت

 4.80 245 5345 5100 5100 200 نفقات االستثمار

             العمليات المالية

             بقية النفقات

 9,150 2283 27234 24951 24951 7067 المجموع

 
 

 *دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
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2020توزيع متروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة   

حسب طبيعة النفقة    

 
 

 :8جدول عدد 

 ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب مآل النفقة

 )حسب البرامج الفرعية واالنتطة(
 الوحدة: ألف  دينار

 األنتطة النفقات

 نسبة التطور  تقديرات قانون المالية انجازات

2018 2019 2020 2019-2020 

 النسبة )%( المبلغ 2- 1-  

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

البرامج الفرعية 
 المركزية

           األنشطة المركزية

برنامج 
:القيادة 1فرعي

 والمساندة

 : القيادة1النشاط 
  

2400 4542.5 2142.5 89 
  

 46.28 - 7175.5 - 8116.5 15292   : خدمات لوجيستية وتسيير2النشاط

: متابعة التصرف اإلداري 3النشاط 

 والمالي)المعهد(
  2343 5793 3450 147 

: متابعة التصرف اإلداري 4النشاط 

 والمالي )المدرسة(

7067 
4916 8782 3866 78.64 

  
 مجموع البرامج

الفرعية 
 واألنشطة

  7067 24951 27234 2282 9.15 

 9,150 2283 27234 24951 7067   مجموع البرنامج

 

 *دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية
  

15388

3401

3100

5345

2020ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة بعنوان سنة 

التأجير

التسيير

التدخل العمومي

االستثمار
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:3رسم بياني عـدد  

2020توزيع متروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة   

البرامج الفرعية حسب   

 

2020ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة توزيع متروع   

قسامحسب األ   

 
  

27234

000

النفقات

القيادة والمساندة

التأجير التسيير التدخل االستثمارات
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 :لبرنامج القيادة والمساندة 2022-2020إطار النفقات متوسط المدى  -3-2
لبرنامج القيادة والمساندة( 2022-2020إطار النفقات متوسط المدى )  

  التوزيع حسب طبيعة النفقة )إعتمادات الدفع(1جدول عدد : 

 قانون مالية إنجازات النفقات

 2019 

 تقديرات متوقع

 2022 2021 2020 2019 مرسم 2018 2017 2016

                 طبيعة النفقة

 نفقات التأجير
4574 5177 4542 13723 13723 15388 16288 17288 

 نفقات التسيير
1346 1193 1139 3110 3110 3401 3602 3700 

 التدخالتنفقات 
1184 1186 1186 3018 3018 3100 3500 4000 

 نفقات االستثمار 
163 251 200 5100 5100 5345 7245 10280 

      العمليات الماليةنفقات 
   

      بقية النفقات
   

دون اعتبار الموارد  المجموع

 الذاتية للمؤسسات
7267 7807 7067 24951 24951 27234 30635 35268 

باعتبار الموارد الذاتية  المجموع

 للمؤسسات
7267 7807 7067 24951 24951 27234 30635 35268 

 ينبني إعداد إطار النفقات متوسط المدى على النقاط التالية:

  :على مستوى التأجير 

 ،تفعيل الزيادة الدورية لألجور -

 تنفيذ البرنامج السنوي للترقيات، -

 التقاعد،احتساب االنتدابات واالحاالت على  -

 احتساب الزيادة الدورية لمساهمة المشةل. -

 :على مستوى التسيير 

 GECتفعيل عقد الصيانة واإليواء للمنظومة الوطنية  -

 تححين الحاجيات وفقا للتضخم المالي. -

 :على مستوى التدخل 

اعتماد سعر الصرف السنوي بالنسبة للمساهمات في ميزانيات المنظمات العالمية واالفريقية  -

 ليمية المرتبطة بقطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصال.واإلق

 :على مستوى نفقات االستثمارات 

انطالق تنفيذ مشروع توسعة كل من المدرسة العليا للمواصالت والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية  -

 بتونس.
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 2020 المشروع السنوي لألداء
 

 

94 94 

  

 بطاقات مؤشرات قيس األداء

 

"القيادة والمساندة"لبرنامج    
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نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة نسبة  :1.1.1.9بطـاقة المـؤشــــر 

 بنفقات تأجير وتسييرالمهمة
 

 1.1.1.9المؤشر: رمز .1
نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير نسبة  :تسمية المؤشر .2

 وتسييرالمهمة

 شهر مارس من كل سنة. المؤشر: تحيينتاريخ  .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 برنامج القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 البرنامج الفرعي القيادة والمساندة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 فاعلية برنامج القيادة والمساندة 1.1.9الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

لياتية وذلك باحتساب مضبط حجم برنامج القيادة والمساندة مقارنة بالبرامج الع تعريف المؤشر: .4

 نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة مقارنة بنفقات تأجير وتسييرالمهمةنسبة 

 نتائجمؤشر  نوع المؤشر: .5

 فاعليةمؤشر  طبيعة المؤشر: .6

 والجهوية( التفريعاتحسب البرامج الفرعية )المركزية .7
 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

 (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 
 نفقات تأجير وتسيير برنامج القيادة والمساندة                                      

                -------------------------------------------------   X 100 

 نفقات تأجير وتسيير المهمة                                 

 %النسبة المئوية  وحدة المؤشر: .2

 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 نفقات التـأجير   -
 نفقات التسيير -
 منحة التصرف المسندة لفائدة مؤسسات ومنشآت القطاع -
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 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4

 طريقة تجميعه المعطى

 نفقات التـأجير   -

 نفقات التسيير -

منحة التصرف المسندة لفائدة  -

 مؤسسات ومنشآت القطاع

 قانون المالية

مقررات الميزانيات التقديرية لمؤسسات ومنشآت 

 القطاع 

 جداول تنفيذ الميزانية من منظومة أدب

 

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 العامة للمصالح المشتركةاإلدارة  -
 اإلدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية -

 مارك من كل سنةتاريخ توفّر المؤشر:  .6

 2020سنة  33% (:indicateur’Valeur cible de l) 1القيمة المستهدفة للمؤشر  .7

 .القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية .8

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .9

 للمصالح المشتركةاإلدارة العامة  -
 اإلدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية -

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  -2

مقارنة بالسققنوات الفارطة نظرا لضققّم اعتمادات  2019تم تسققجيل ارتفاع هام نسققبة المؤشققر لسققنة 

المدرسقققة العليا للمواصقققالت بتونس والمعهد العالي للدراسقققات التكنولوجية وذلك على إثر إلحاقهما 

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : 1.1.1.9المؤشر

وتسيير برنامج القيادة نفقات تأجير نسبة 

والمساندة مقارنة بنفقات تأجير 

 وتسييرالمهمة

% 15 11 9 31 33 34 34 
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تكنولوجيات االتصققال واالقتصققاد  مهمةببرنامج القيادة والمسققاندة في إطار مراجعة خارطة برامج 

 الرقمي.

 رسم بياني لتطور المؤشر: -3

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة 

المستهدفة 

حسب 

البرامج 

 الفرعية

تقديرات 

المؤشر 

لسنة 

2020 

 األنتطة التدخالت
تقديرات االعتمادات 

 2020لألنتطة لسنة 

 : 1.1.1.9المؤشر

نفقات تأجير وتسيير نسبة 

برنامج القيادة والمساندة 

مقارنة بنفقات تأجير 

 وتسييرالمهمة

25 25 33 

فعبببببببيت -

ل المناشببببببببببببببببير 

المتعلقببببببببببببببببببببببببة 

بببببببببالتحكم فببببببببي 

الطاقببببببببببببببببببببببببببببة 

واسببببببببببببببببببتهالك 

الوقبببببببببببببببببببببببببببود 

والتقلبببببيص مبببببن 

 كلفة الصيانة 

إعادة  -

توظيف 

 األعوان

 ابرام اتفاقيات مع مختلف المتدخلين -

تحسين القدرات المهنية لألعوان عن  -

 طيرق تنويع برامج التكوين والترقيات

اعتماد المنظومات اإلعالمية في -

 الخدمات االدارية

6500 

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



 2020 المشروع السنوي لألداء
 

 

98 98 

 الفارق بين كتلة األجور المبرمجة وكتلة األجور المنجزة :1.2.1.9المـؤشــــر 

 

 1.2.1.9المؤشر: رمز .1
 المبرمجة وكتلة األجور المنجزةالفارق بين كتلة األجور  :تسمية المؤشر .2

 .شهر ديسمبر من كل سنة المؤشر: تاريخ تحيين .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 برنامج القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 البرنامج الفرعي القيادة والمساندة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 التحكم في كتلة األجور 2.1.9الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

يعمل هذا المؤشر على مزيد التدقيق في ضبط كتلة األجور المبرمجة للسنة  تعريف المؤشر: .4

 .المعنية بإعداد الميزانية بحيث يتم تقليص الفارق بين المبرمج والمنجز فعليا

 نتائجمؤشر  نوع المؤشر: .5

 فاعليةمؤشر  طبيعة المؤشر: .6

 الفرعية )المركزية والجهوية(التفريعات حسب البرامج  .7

 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

 (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 
 نفقات تأجير المهمة المرسمة -نفقات تأجير المهمة المنجزة                         
    -----------------------------------------------------------   X 100 

 نفقات تأجير المهمة المرسمة                    

 %النسبة المئوية  وحدة المؤشر: .2

 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 المرسمة والمنجزةنفقات التـأجير 

)المنظومة المعلوماتية لمتابعة األداء،  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4

 ..........( أستمارة، استبيان
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 طريقة تجميعه المعطى

 نفقات التأجير المرسمة -

 نفقات التأجير المنجزة --

 قانون المالية  -

 منظومة أدب -

 

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة -

 ديسمبر من كل سنةتاريخ توفّر المؤشر:  .5

 2202سنة  % 53.(: indicateur’lValeur cible de) 1القيمة المستهدفة للمؤشر  .6

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .7

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  -2

وكذلك  التأجير عدم االستقرار اإلداري لبعض االعوان واألسالك من شانه أن يؤثرعلى تنفيذ ميزانية

لحركة النقل وااللحاقات غير المبرمجة وخاصة منها التي تنجز بعد إعداد الميزانية أو الشأن بالنسبة 

 .التي تتحصل على التأشيرة بعد اآلجال

  

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : 1.2.1.9المؤشر

الفرررارق بين كتلرررة األجور المبرمجرررة وكتلرررة 

 األجور المنجزة
% 11 4.5 9 5 4.5 3.8 3.5 
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 رسم بياني لتطور المؤشر: -3

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -4

 
القيمة المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة المستهدفة 

 حسب البرامج الفرعية

تقديرات 

المؤشر 

لسنة 

2020 

 األنتطة التدخالت
تقديرات االعتمادات 

 2020لألنتطة لسنة 

 : 1.2.1.9المؤشر

الفارق بين كتلة 

األجور المبرمجة 

وكتلة األجور 

 المنجزة

0 0 4.5 

إعادة توزيع  -

 األعوان 

حسن ضبط  -

الحاجيات في 

الموارد 

 البشرية

 

تحسين القدرات المهنية  -

ق تنويع يلألعوان عن طر

 برامج التكوين والترقيات 

السعي الىاحترام  -

المالئمة بين االعتمادات 

المرسمة واألعوان 

 المباشرين

15388 
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عدم االستقرار اإلداري لبعض األعوان خاصة غير القارين منهم*  

الزيادات في األجور غير المتوقعة والمبرمجة*   
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 مقارنة بالتقديراتالتنمية  عتماداتإ استهالكنسبة  :1.3.1.9المـؤشــــر 

 1.3.1.9 المؤشر: رمز .1
 استهالك اعتمادات التنمية مقارنة بالتقديراتنسبة  :تسمية المؤشر .2

 .شهر مارك من كل سنة المؤشر: تاريخ تحيين .3

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 برنامج القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 البرنامج الفرعي القيادة والمساندة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 التصرف في االعتماداتتحسين  3.1.9الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

االستهالك وفقا تحسين التصرف في االعتمادات من حيث نسق وكيفية  تعريف المؤشر: .4

لالستراتيجية التي تّم ضبطها وخاصة منها االعتمادات بعنوان نفقات االستثمار باعتبارها رافد من 

 روافد التنمية.

 نتائجمؤشر  نوع المؤشر: .5

 فاعليةمؤشر  طبيعة المؤشر: .6

 التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية والجهوية( .7
 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

 (:Formuleاحتساب المؤشر )طريقة  .1

 

 مجموع اعتمادات التنمية المستهلكة      
--------------------------------------------   X  100 

 مجموع اعتمادات التنمية المرسمة                                       
 

 %النسبة المئوية وحدة المؤشر: .2

 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 اعتمادات نفقات االستثمار المرسمة والمنجزة -
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)المنظومة المعلوماتية لمتابعة األداء،  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4

 ..........( أستمارة، استبيان

 

 طريقة تجميعه المعطى

 نفقات االستثمار المرسمة -

 نفقات االستثمار المنجزة -

 

 قانون المالية -

 الميزانية من منظومة أدبجداول تنفيذ  -

 

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة -
 مارس من كل سنةتاريخ توفّر المؤشر:  .6

 2020سنة  % 65 (:indicateur’Valeur cible de l) 1القيمة المستهدفة للمؤشر  .7

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية: .8

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة المؤشر بالبرنامج:المسؤول عن  .9

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  -2

وإنجاز  تنفيذ المشاريع المبرمجة مرتبط بتجاوز وحل المسائل الفنية والعقارية لبعض العقارات

 الدراسات المتعلقة بها.

  

 تقديرات 2019 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : 1.3.1.9المؤشر
مقارنة استهالك االعتمادات نسبة 

 بالتقديرات
% 5 61 40 30 50 60 65 
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 رسم بياني لتطور المؤشر: -3

 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  -4

 
القيمة المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة المستهدفة 

 حسب البرامج الفرعية

تقديرات المؤشر 

 2020لسنة 
 األنتطة التدخالت

تقديرات 

االعتمادات 

لألنتطة لسنة 

2020 

 : 1.3.1.9المؤشر
استهالك االعتمادات نسبة 

 مقارنة بالتقديرات

100 100 50 

حسن ضبط التقديرات  -

 األولية للحاجيات

حسن اعداد البرمجة  -

 السنوية للنفقات

الحرص على احترام -

رزنامة تنفيذ البرمجة 

 السنوية للصفقات 

اعتماد أدلّة اإلجراءات  -

الخاصة بالشراءات 

 العمومية

تنفيذ المشاريع  -

 المبرمجة

التكوين في  -

 مجال الصفقات

اعتماد منظومة  -

 الشراءات عن بعد
5345 

 

 :بالمؤشر المتعلقة  (Limites)تحديد أهم النقائص  -5

 تنفيذ المشاريع المبرمجة مرتبط بتجاوز وحل المسائل الفنية والعقارية لبعض العقارات -

 عدم فتح االعتمادات من قبل مصالح وزارة المالية في اآلجال -

 صعوبة ختم بعض الصفقات  -
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