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I .  تطور القطاعلاملالمح العامة   

شر  د قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرق عديد اإلصالحات املتتالية لإلطار ال ش

تي ار واالبداعمكنت من  وال ثمار واالبت ئة مالءمة لالس س  الشروعتم  حيث. توف ب  تنفيذ برنامج تو

ل  17مؤرخ   2018لسنة  20صدور القانون عدد  ع إثرالناشئة  ق باملؤسسات  2018أفر
ّ
املتعل

ة  ّ ة إقليمية مم س وج دف إ جعل تو ية ذات العالقة والذي  تي الناشئة وجل النصوص القانونية وال

عتمد ع  ار والتجديد و شط  مجاالت االبت طارا محّفزا لبعث واستقطاب املؤسسات الناشئة ال ت و

ديثة   .التكنولوجيات ا

شر كما يتواصل العمل ع  دف إ وضع إطار  ديدة ال  لة الرقمية ا استكمال مشروع ا

يارات السياسية الرامية  جديد يأخذ  االعتبار التطورات التكنولوجية  مجال االتصاالت وكذلك ا

اصة.  ثمار واملبادرة ا ئة مواتية لالس شاء اقتصاد رق يوفر ب   إ إ

س، أصبح من الضروري االنتقال ا أ و إطار توف ثمار  تو رضية مالئمة للتجديد ولالس

امس  يل ا ناتتكنولوجيا ا ر حلول مجددة 5G لألن ة وناجعة لتطو . إلقامة واستغالل شبكة عصر

ذا الغرض تم الشروع  ،ول ية إل  س يل نجاز األعمال التحض امس شبكة ا  2021غضون سنة  ا

عد بمثابة ثورة تقنية  مجال االتصاالت الالسلكية عالية السرعة يئة . وقد تم ضبط ال  برنامج عمل ل

ددية  ا اعادة استغاللو النطاقات ال وال  وتوظيف اتف ا امس من ال يل ا ات ا شغيل شب  5Gل

اصة ذات التدفق العا والعا  ات ا  جدا.والشب

 

II. اتيجيات داف واالس   تقييم األ

شرعت وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرق  إنجاز دراسة لتقييم مدى ن االقتصاد 

س الرقمية الرق من خالل تحديد العراقيل والنقائص  ة كذلك و  2020ع مستوى برنامج تو بلورة رؤ

س الرقمية  أفق  نامج تو شرافية ل ذه الدراسة .2025اس دف  ال تمكن  املتاحة الفرصتحديد  إ و

س من  يئة التموقع تو ال الرق وكذلك  ع تنمية االقتصاد الرق ا سر ئة مواتية ل   .ب

  

III .  التعديلية  واالجراءاتاإلصالحات 

ضه بكراسات الشروط  - عو اخيص و خ  417بمقت األمر عدد إلغاء نظام ال  2018ماي  11بتار

شطة   :التاليةملمارسة األ

  شاط التدقيق  مجال السالمة املعلوماتية  ،ممارسة 
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 شاط إقامة واستغالل شبكة خاصة مستقلة لالتصاالت   ،ممارسة 

 ات االتصاالت شاط مدمج شب    ،ممارسة 

 نات شاط مزود نقطة تبادل حركة األن  .ممارسة 

ن والتوثيق  - و دمج مؤسسة القطب التكنولو "الغزالة لتكنولوجيات اإلتصال" ومركز اإلعالم والت

ة تحت إسم والدراسات  تكنولوجيا املواصالت  إلحداث مؤسسة عمومية ال تك صيغة إدار

س لألقطاب التكنولوجية الذكية"القطب التكنولو  ا الحقا ضمن قائمة تو " يتّم إدراج

ا  اري  ب ا ات ومي طبقا ملا تقتضيه ال شآت العمومية وذلك بمقت أمر ح  ترخيص( العملامل

مات العمومية خالل اجتماع شآت ذات املسا لة امل ي عادة  خ  انة تط و ماي  14املنعقد بتار

2018(. 

دثة  ام التالية : أساسا ستضطلع املؤسسة ا   بامل

ال، التكنولوجيةالفضاءات  ستغاللواإقامة  -  وفقا للمواصالت العاملية  ا

اب  - دماتية املؤسسات الناشئة و احتضان أ ع التكنولوجية أو ا ّددة املشار القطب داخل ا

م، التكنولو شط م ع القيام بأ م ومساعد   وتأط

ثمار الوط وا -  التكنولو ار ودعم الشراكة  مجال اختصاصات القطباستقطاب االس

يع املؤسسات ع االنتصاب  فضاءاته،   و

- ، ثمار  اإلقتصاد الرق شرافية تتعلق بتحف اإلس  إنجاز دراسات ذات صبغة إس

ز اليقظة التكنولوجية   - ، اختصاصجاالت معز  القطب التكنولو

ئة  - ار ،تدعيم وترك الب اضنة للتجديد واإلبت  التكنولوجية ا

يل  - ن وتأ و  ،ملؤسسات املنتصبةا لفائدةتنفيذ برامج ت

امعية ومراكز البحث والتجديد  - دعم التعاون والتبادل مع األقطاب املماثلة واملؤسسات ا

 التكنولو وطنيا وعامليا، 

 .ولوالتكن تنظيم ملتقيات وندوات ومسابقات  مجال اختصاص القطب -

 

ا    س لألقطاب التكنولوجية الذكية" عند إحدا ذا، وستمكن مؤسسة القطب التكنولو "تو

و متوفر ئة تكنولوجية متطورة تضا ما  و ما ب من توف ب األقطاب التكنولوجية الرائدة  العام و

ثمارات امة سيمكن من إستقطاب إس شغيلية  ى ذات قيمة مضافة عالية وطاقة    .ك
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IV.  ة إنجازات   :2019 -2016الف

-1.IV شر تي وال   :اإلطار ال

زة الطرفية إعداد  - ق لألج سو د وال ومي يتعلق بإجراءات املصادقة والتور مشروع أمر ح

ة زة الراديو  ، تضمن أساسا:ـلالتصاالت واألج

  سيط إجراءات   املصادقة،ت

  اص ا لصا األ د ة ال يتم تور زة الطرفية لالتصاالت والراديو إعفاء األج

اصة أو بصفة وقتية، م ا اجيا ن  اص املعنو ن أو األ   الطبيعي

 ،س مبدأ املصادقة الضمنية   تكر

  .عدم تحديد مدة صلوحية املصادقة 

شر وترتي ينظم خدمات ا - ابط البي لنظم املعلوماتالشروع  إعداد إطار  ضمن تو ل

صوص  :با

 ل العمومية يا ن مع مختلف ال ة للمتعامل امات اإلدار  ،تخفيف االل

 ا ة وسرعة إنجاز دمات اإلدار  ،نجاعة ا

 حسن استعمال املعطيات العمومية. 

نامج  - اصة ب ية ا تي ن النصوص ال ابية الرقمية"إعداد مشروع لتحي يئة ال بالتعاون مع  ،"ال

ابية يئة ال ان وال  .وزارة التج واإلس

يف املعطيات (أإعداد مشروع  - ومي حول املرجعية الوطنية لتص  référentiel national deمر ح

classification des données(  دف إ يف املعطيات العمومية وضوابط الذي  توف آليات تص

ا ا وسالم     .استعماال

  

-2.IV  ع امج واملشار  التقدم  إنجاز ال
  

 ية التحتية الرقمية   :الب
     
ة املندمجة  .1  )RNIA2(مشروع الشبكة الوطنية اإلدار

ة املندمجة (      ط لـ RNIA2دف مشروع الشبكة الوطنية اإلدار ا 557) إ ر اوح  موقعا إدار ذا وت

ن  ى و 30لفة املشروع ب .   48,4مليون دينار كحّد أد  خالل األشغال انطلقت وقدمليون دينار كحّد أق

ة املندمجة ودخوله ح االستغالل  2018سنة  مو وتم  .2017 سنة استكمال مشروع الشبكة اإلدار

اء من ترك  انات والولوج إ التطبيقات اإلعالمية لإلدارة واالن نات واألن ن خدمات األن ن من تأم
ّ

بما مك

ي إلدارة الشبكة اإلدا املركز اإلحتياطي املركز العمليا ل من املركز الوط لإلعالمية و ة املندمجة ب ر

املناطق الداخلية للبالد. ى و س الك ة للمواطن بتو دمات اإلدار ب ا سمح بتقر رت، بما  لغ  بب ذا و

ة املرتبطة بالشبكة أك من    وقعا. م 513حاليا عدد املواقع اإلدار
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ول  اتفة ع بروتو نات وامل دمات ذات القيمة املضافة  ع غرار األن جري العمل حاليا ع ترك ا و

IP .ة املندمجة ات اإلدار ا ع الشب   واستغالل

ة املندمجة  .2 ي إلدارة الشبكة اإلدار   ): NOC(مشروع مركز عمليا

ات الوطنية إ املركز دف  ا وحماية مراقبة الشب ة استغالل ن استمرار ة املندمجة لتأم اإلدار

ا لفة ، املعطيات املضمنة  اء وقد  مليون دينار. 3بحوا شروع املوتقدر  سبة من تم االن اإلنجاز ب

ما وتّم للغرض  %100 ترك املعدات ع مستوى املركز الرئ واملركز االحتياطي والشروع  استغالل

   .2018سنة  ومع م

لية .3 ماعات ا ة املندمجة ل  )RNIA3: (الشبكة اإلدار

ن       ط ما ب ــــــع ب تحتية رقمية مؤمنة تمكن من ر ــ ـــــروع إ وضـــــ ــ ذا املشــــــ عا  930إ  630دف  موقعا تا

دمات  افة األنظمة املعلوماتية للبلدية وا يواء  ماعات محلية ع استخدام خطوط السعة العالية و ل

ن 2019املقدمة للمواطن. تم االنطالق  اإلنجاز مع بداية  ذا املشـــروع ب ملية ل لفة ا اوح ال  62و 38. ت

ـــــال  ــ ــــــندوق تنمية املواصــــــ ــ انية صـــــ تم مليون دينار تحمل ع م ـــــــــ ــ ــــــــــال. ســ ــ ت وتكنولوجيات املعلومات واالتصـ

ا ع امتداد  سم سنوات. وقد  5خالص ر د ومن حيث اإلنجاز تم  2018تم ابرام عقد الصفقة خالل ش

تم  ا غاية ر س مجا 624موقعا من جملة  257انجاز  2019ش   .موقعا م

ة املندمجة لوزارة العدل .4  )RNIA4: (الشبكة اإلدار

اصة بوزارة العدل نحو جيل جديد من  ر الشبكة الرقمية ا يل وتطو ذا املشروع إ تأ دف 

ات ( طIP/MPLSالشب ر تمكن من ر موقعا موزعا  200حوا  ) املؤمنة ذات السعة العالية القابلة للتطو

ذه الشبكة  عد  ة. و ور م افة تراب ا ةع  لفة  إلنجاز مشروع "العدالة الرقمية". ةأساسي رك تقدر ال

ذا املشروع  ملية ل ارجية من البنك و  .دينار مليون  24بحوا ا تم تحميل االعتمادات ع القروض ا

قي للتنمية، حاليا بصدد إجراءات طلب العروض وف قي للتنمية، ومن االفر قا إلجراءات البنك االفر

  .2019املتوقع التوصل ا امضاء العقد خالل مو سنة 

ات االتصاالت  .5 شب   ذات السعة العاليةغطية املناطق البيضاء 

ــــــــــاملة  دمات الشـــ ــــــروع  إطار برنامج ا ــ ذا املشـــــ ــــــعة يندرج  ــ ــــــاالت ذات الســـــ ــ وتوف خدمات االتصـــــ

ات  ــــــغ شــــــــب ــبة ملشــ ســــــ ــادية الضــــــــعيفة أو املنعدمة بال ــاك املناطق ذات املردودية االقتصــــــ ــــ ســ العالية مل

وا و االتصــاالت.  ات االتصــاالت  شــب مة   94ســيمكن من توف التغطية  م واملســا عمادة وفك عزل
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ن واملؤســـــــســـــــات املت ذا املشـــــــروع حوا االندماج الرق للمواطن ــتفيد من  ســـــ ع أن 
ّ
توق ا. و  180واجدة 

ــــــــ ــة و 164و ألف مواطن تو ة 59مدرســــــ ــــــــ ملية ما يقارب مركز  لفته ا مليون دينار.   46 عن. تبلغ 

تم  ر س ن  74ترك  2019وقد تم إ حد ش ا بالعقد 94موقعا من ب   .موقع املتفق عل

ة لتوف السعة العالية  .6 بو شبكة االتصاالت لفائدة املؤسسات ال ن التغطية  مشروع تحس

Edunet 10 

ة املشـــــــــروع ذا عد ــــــية الرك ــ ــــاسـ ــ ط إ دف الذي الرقمية" "املدرســـــــــة برنامج  األســـ ـــــــســــــــــ ر  اتاملؤســ

ب نات  شــبكة ةوال تم مشــروع .النطاق واســعة أن له ســ ق عن تمو  الدو البنك من خار قرض طر

ل ع البنك ذا موافقة عد ــــــــروع، من ام جزء تمو ــ تم املشــــ ـــــــــ ــ ــــــنة خالل وســـ ــ  كراس إعداد 2020 ســــــ

ـــــــروط ــ ـــب لإلجراءات وفقـــا العروض طلـــب مراحـــل واتمـــام الشـــــ ات ـــل يئـــة قبـــل من املعتمـــدة وال  التمو

يـة، تظرو  األجن ـــــــــــعـب نواب مجلس ع القرض اتفـاقيـة عرض القـادمـة اآلجـال  ُ ــ   االنطالق ثم الشـ

ية األعمال  ألف 42 حدود  األولية التقديرات وأّن  علما الصفقة. وابرام الصفقة عن لإلعالن التحض

ي دوالر   . امر

ية  .7 ملة إسناد إجازة مشغل الب   )Opérateur d'infrastructure(التحتية با

ية التحتية  أسندت إلقامة واستغالل شبكة عمومية لالتصاالت لتوف خدمات  إجازة مشغل الب

ملة ا بمقت  االتصاالت ذات التدفق العا با ومي عدد األ  وال تمت املصادقة عل لسنة  586مر ح

سمح لشركة  2018جوان  13  املؤرخ 2018 ثمار  با "4الفل "وال  ية التحتية ذات التدفق الس الب

ة خاصة  ل العا ا باأللياف البصر ات االتصالية وتدعيم ز وتوسيع الشب عز ية التحتية و ر الب تطو

ا من  ؤمن النفاذ ل ق العا والعا جدا و
ّ
شر خدمات االتصاالت ذات التدف املناطق الداخلية بما يضمن 

ات بأسعار ل الفئات والشرائح وا انية الدولة  ولة.بمق قبل ل ذه اإلجازة من توف موارد مل مكنت 

  مليون دينار.   4,8بحوا 

نات  .8 وتوكول األن   ):IPv6(اإلصدار السادس ل

ة  مو تم  ذه األخ يئة الوطنية لالتصاالت باملشروع حيث تمكنت  ليف ال عداد من إ 2017ت

لفة دراسة  ذا 140,120ب ة السادسة و  الف دينار،  اتيجية وطنية لالنتقال إ ال دف إ بلورة اس

نات  ول األن  .IPV6من بروتو
 

ات تراسل املعطيات ذات استعمال خار  .9 امعية لترك شب  Réseaux Campusلمركبات ا

Métropolitain et de WiFi Outdoor pour les 12 Campus Universitaires et 19 ISETs   

ة خارجية عالية التدفق ومؤمنة داخل       دف املشروع إ ترك شبكة بتقنية األلياف البصر

ام سعة عشر (12باثن عشر ( الفضاء ا دا عاليا للدراسات 19) مركبا جامعيا و ) مع
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ان  ان م ما  نت م ن من الولوج لشبكة األن س واملوظف طار التدر التكنولوجية تمكن الطلبة و

دمات االتصالية (ع غرار       ).   Visioconférence, VOIP, IPv6تواجده واالستفادة من ا

ع ضمن التم نحو ل املشار مة صندوق تنمية املواصالت  تمو  وقد تّم ادراجه  إطار مسا

ع التدخل األفقي  واإلعالن عن  الشروع  إجراءات طلب العروض 2019تم خالل سنة و . املشار

توقع ابرام الصفقة  آخر املنافسة،  ر املتعلق بتقييم العروض و   .2019حاليا بصدد اعداد التقر
  

يئة العمرانية .10 ة ضمن أمثلة ال  مشروع اعتماد األلياف البصر

ذا  ــــــروع  إطاريندرج  ــ ابية الرقمية" للمناطق  املشـ يئة ال ديدة الذي أطلقته  العمرانيةبرنامج "ال ا

ابية.  بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات االتصـــال واالقتصـــاد الرق يئة ال ان وال دف و وزارة التج واإلســـ

ه ضـــاملشـــروع  ن توف ة كمرفق ضـــروري يتع يئة العمرانية ع إ اعتماد شـــبكة األلياف البصـــر من أمثلة ال

ـــاء والغـــاز.  ر ـــات املـــاء والك ــــــــــب ـــذا القطـــاعوتم غرار شـــ تي املنظم ل ن اإلطـــار ال ح لتحي ــاليـــا  .تقـــديم مق حـ

ديدة  لة ا ـــــروع ا ــ يئة العمرانية مشــــ ن لل ْ ـــــــتعمل الوزارت ــ ــادقة عليه، وســ ــــــ ــــــــتكمال مســـــــــــار املصـــ ـــــــــدد اســـ بصــ

ن ومركز  ْ ت ات واإلســـراع  اســـ عالتصـــاالت الدراســـات والبحوث لاملعن ي تكمال االطار ال تتذليل الصـــعو

ات  ســـــمح ملركز الدراســـــات والبحوث بالتدخل  مجال القبول الف لشـــــب ُ ديدة ح  لة ا حال صـــــدور ا

معات السكنية.   االتصاالت باملقاسم وا

والة املسروقة واملتأتية من السوق  .11 زة ا افحة األج ة ترك منظومة خاصة مل   )CEIR(املواز

والة املســـــروقة أو املتأتية من  زة ا ذا املشـــــروع ا وضـــــع منظومة تتصـــــدى الســـــتعمال األج دف 

ا ة أو ال لم تخضـــــــع إلجراءات املصـــــــادقة أو املطابقة الفنية املعمول  م و ما و ،الســـــــوق املواز ــا  ســـــ

ية الوطنية ز اإليرادات الضر عز لك وحمايته و فاظ ع ثقة املس   .التنمية االقتصادية من خالل ا

ـــــــــلفة املشــــروع  قدرت ــ ـــــ صــــندوق تنمية املواصــــالت وتكنولوجيات  ع مواردممولة  مليون دينار 4,4بـ

ذه املؤســـســـة املســـتفيدة من املشـــروع. علما وأنه املعلومات واالتصـــال  انية  مة  توازن م  اطار املســـا

عد امضاء عقد الصفق تواصل التنفيذ غاية ، 2019 ة خالل سنةتم االنطالق  تنفيذ املشروع  حيث س

ب. وقد 2020إ سنة  ر اب وال ة مقاومة االر ذا املشروع  إطار العمل بأولو   .تّم ادراج 

ية التحتية الوطنية  .12 افية  مشروع الب غر     (INIG)للمعلومات ا

عد  شرف ع انجازهمشروع وط  شعار عن  رائط واإلس  توفإ دف املركز الوط لرسم ا

اص ع حّد ا ن العام وا غرفة الرقمية من القطاع ال ا ن  ا افة املنتفع كة ل اجيات املش

ذا املشروع من العناصر التالية:  ون    سواء. يت

ة املسطحة  – و عة قواعد بيانات: قاعـدة بيانات طبوغرافية وقاعدة بيانات للصور ا إنجاز أر

ن وقاع س األرا وامل العقاري) (دة بيانات امل العقـاري وقاعدة بيانات العناو   ديوان ق

غرفة الرقمية ( – دمات ا زمة من ا  )Geoservicesإنجاز مرجعيات 
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ونية ( – دمات الرقمية Géo-Portailترك بوابة إلك ذه ا  ) للولوج ل

غرفة الرقمية. – ية التحتية الوطنية ل  ترك مركز بيانات الب

ن  من وضعملشروع ذا ا مكنسي دف ا ترك وصيانة وتخز نظام قائم ع قاعدة بيانات رقمية 

 . انية ع الصعيد الوط واالقلي والدو ع البيانات واملعلومات امل خراج وتوز كما سيوفر وتحليل و

شيد املوارد.ل ام ول ة ذا قدرت  لدولة مرجعيات جغرافية موحدة لتفادي االزدواجية  امل لفة التقدير ال

مة صندوق تنمية املواصالت  املشروع بـ   مليون دينار. 80ملسا

ســــيق الرق واالقتصــــاد االتصــــال تكنولوجيات وزارة وتتو ذا  لرســــم الوط املركز مع والتعاون  الت

رائط شـــــعارو  ا  تّم  حيث املشـــــروع مراحل تنفيذ دف املشـــــروع من املســـــتفيد باعتباره عد عن لالســـــ

ليف ن الشــــراكة إطار  مجّمع ت اص والقطاع العام القطاع ب   التصــــرف منصــــة مشــــروع لتنفيذ ا

ة خرائطية بيانات قاعدة . للتموقع موج غرا م كما ا  للصــــفقة الفنية الوثائق إعداد  كذلك ســــا

ــــــاالت مجمع انتقاء تّم  وقد العروض. طلب عن اإلعالن إجراءات و ــ ـــــ س اتصــ جري  NGN و تو  العمل و

  .الشراكة عقد مناقشة ع حاليا

ل مشروع . 13   :الوط الدفاع وزارة لفائدة ُينجز الذي العمومي املفتاح ي

ن تراســل املعلومات  ية التحتية الالزمة لتأم ل مفتاح عمومي وترك الب ي يتمثل املشــروع  ترك منظومة 

 . ل وزارة الدفاع الوط يا ن مختلف  ـــــــــب ــ ـــــ ــ ـــ لفة األولية للمشـــــــــروع بـ ا حمل مليون دينار وت 15,6قدرت ال  8م

انية صــــــــــندوق تنمية املواصــــــــــالت وتكنولوجيات امليون دينار  ــــــــال. من املنتظر دخول ملعلومات ع م  واالتصــ

ية املشــــــروع  ــنة  مرحلة التجر مجيات املعدات اترك عد  2019مع مو ســــ من املنتظر صــــــوصــــــية. وال

اصة باملشروع مجيات ا ية مع مو سنة  ترك للمعدات وال    . 2019ثم ودخول املشروع للمرحلة التجر

انية املناطق غطية عميم مشروع . 14  ):TNT( األر الرق التلفزي  بالبث الس

ــنة  تم منذ ــــ ــــــــ الرق واإلطفاء التدر للبث التناظري الشــــــــروع  2016ســ  اعتماد البث التلفزي األر

ــا تم زة  كمــــ ع أج ــة توز ـــــــؤون décodeurs(طرفيــــ ــ ــــــيق مع وزارة الشــــ ــ ســـــ ــالت ــائالت املعوزة مجــــــانــــــا بــــ ) ع العــــ

ذا   االجتماعية  . ـــــ م من اســـــتقبال البث الرق األر ـــــ لتمكي يد التو تواصـــــلوال اســـــتكمال مشـــــروع  و

ـــــــــ ( ــ ــ ــانيــة بــالبــث التلفزي الرق األر ـــــــــ ــ غطيــة املنــاطق الســ ) من خالل مرافقــة الــديوان الوط TNTعميم 

سبة لإلرسال اإلذا  ان خالل سنة  98,5% لفائدةالتغطية والتلفزي. وتقدر  وقد تم   .2018باملائة من الس

سبة التغطية حوا  رقمنة شبكة البث اإلذا الشروع     52%.لتبلغ 

 

 ونية كومة اإللك   :ا
 

ي للتصرف الوطنية املنظومة .1 و    GEC املراسالت  اإللك
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سة"  ( ي  املراسالت "عل و ذا املشروع  إرساء منظومة وطنية للتصرف اإللك  Gestionيتمثل 

électronique des correspondances : تمكن باألساس من ( 

ا، - عة شاملة للوثائق الصادرة من اإلدارة املعنية والواردة عل   متا

ة، توحيد طرق التصرف  مسارات املراسالت والوثائق اإلد -   ار

ن بامللف بما يضمن نجاعة العمل اإلداري. -   تقليص  آجال التوصل املعني
  

، وضعت ستة وزارات  مرحلة أو ارجية 2017سنة  1ذه املنظومة ح االستغالل  ، ثم بوزارة ا

ا ع با الوزارات  2018خالل سنة  عميم   . 2018أواخر سنة  منذوقد شرعت الوزارة  

ة للوزارات خالل سنة  سة باإلدارة املركزّ دف مرحلة التعميم إ ترك منظومة عل  2019و

ا بالنظر خالل سنة  ة الراجعة ل وّ اإلدارات ا ات 2020و ، وتّم التوّصل إ حد اآلن إ ترك التج

تّم استكمال ترك  ن والتطبيقات بمنّصة اإليواء باملركز الوط لإلعالمّية وس اتب الضبط ودواو ا بم

ر.   تم وأكتو ر س   جميع الوزارات خالل ش

لفة املشروع بحوا    مليون دينار. 14ذا وتقّدر 

  

يلشروع وم للمواطن الوحيد للمعرف الوطنية املنظومة .2 الة منظومة تأ  املدنية ا

يتمثل مشروع املنظومة الوطنية للمعرف الوحيد للمواطن  توف مرجعية معلوماتية وطنية 

ل  رساء آليات موحدة ومؤمنة   ال مختلف املنظومات املعلوماتية الوطنية والقطاعية و موحدة ع اخ

ة مع الس إ تمك و ة والتأكد من ال دمة اإلدار ف بمستعم ا ن املواطن  مرحلة ما يتعلق بالتعر

ة مندمجة وذات جودة عالية.   قادمة من خدمات إدار

و  دمات الرقمية و ر ا ن نظم املعلومات لإلدارة وتطو ذا املشروع إ دعم العمل البي ب دف 

ة. كما ير  دمات اإلدار ضفاء النجاعة ع مختلف ا ا و ن مردودي سمح بتحس ذا املشروع إ  ميما س

ا.توجيه    الدعم واإلعانات املقدمة من قبل الدولة إ مستحق

ا  ك عداد مخطط تنفيذي ل ة و اء من الدراسة اإلطار ر جانفي  منذتم االن تم . وقد 2016ش

: ع النحوأشغال ترك املنظومة  يل تقدم    التا

اء من وضع قاعدة معطيات املعرف الوحيد  –  ).Registreللمواطن (إعداد البيانات واالن

ب" ( – ل ع تبادل خدمات "و ، )webservicesترك منصة خاصة لالطالع ع بيانات ال

يل تالميذ السنة األو  2019فيفري  14ودخلت فعال  طور االستغالل يوم   إطار 

ي و ي ع توف خدمة مضمون الوالدة االلك  .من التعليم االبتدا

                                                             
ة، وزارة  1 ولي، وزارة ال عاون ال ار وال ة واالس ي، وزارة ال ق اد ال ال واالق ات االت ج ل مة، وزارة ت رة رئاسة ال س ات ال ل ووزارة العالقة مع اله غ ي وال ه ال ال

ان ق اإلن ني وحق ع ال   وال
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املة (  – اء من إعداد العناصر املرجعية للمنظومة املعلوماتية املت ا SIاالن اصة  ) ا

ن  دخول طلب العروض. صدار دعوة للتعب عن املشاركة للمزودين الراغب   و
  

ذا الصدد، عت  و  الة املدنية ال  يل منظومة ا اء من إعداد كراس شروط إعادة تأ تم االن

ك املنظومة الوطنية للمعرف الوحيد للمواطن.مقوما أساسي  ا ل

صية. –   إدراج املعرف الوحيد للمواطن ضمن قانون حماية املعطيات ال

ع  ل  ي ذا املشروع إحداث مؤسسة أو  ح ل ي، تضمن التصور املق انب املؤسسا فيما يتعلق با

ل ورة تحت إشراف وزارة الشؤون ا ئة. بالتصرف  املنظومة املذ  ية والب

ملية للمشروع بحوا  لفة ا قي للتنمية مليون دينار  5,3تقدر ال ممولة ع قرض من البنك اإلفر

  ألف دينار. 500مليون دينار وصندوق تنمية املواصالت  حدود  4,8 حدود 

املة ح االستغالل مع مو سنة  ذه املنظومة املت م وضع  ع   .2020علما أنه 

تم منظومة .3 ي ا و ي االلك  TN CEV 2D-Doc املر
 

ا من  عفي مستعمل ي بما  ي املر و تم اإللك ة بواسطة ا ن الوثائق اإلدار دف املشروع ا تأم

ادات األجر  ي ع ش ي املر و تم اإللك اد باملطابقة باألصل. وقد تم وضع ا وء إ إجراء اإلش ال

امعة للوظيفة العمومية (منظومة إنصا عة  امعية التا امعية لعدد من املؤسسات ا ادات ا ف) والش

ة. شمل الوثائق اإلدار ا ع أن يتم توسيع مجال االستعمال ل الور ادات الب   قرطاج وش

ذا الغرضصدر وقد  ومة عدد  ل س ا شور رئ لية  26املؤرخ   2018لسنة  22م حول  2018جو

ذه  ل العمومية ع االنخراط  يا ث مختلف ال ة  ن الوثائق اإلدار ي لتأم ي املر و تم اإللك اعتماد ا

  املنظومة.

4. DigiGo 

ديدة ونية ا ف اإللك ة DigiGO"  عث بطاقة التعر و ت من  ط وتمكينه من " للتث املواطن ع ا

والة واتف ا ا ع ال ونية موثوق  مكن إحداث إمضاءات إلك دمات DigiGO"  استعمال و " إلجراء ا

ط  مناخ من الثقة الرقمية. ة ع ا  اإلدار

سيط إجراءات اقتناء بطاقة تم العمل ع ت  من خالل اعفاء املواطن من اعباء التنقل إ  DigiGoكما س

اء االصطنا  ذا اإلجراء بتقنيات الفيديو والذ ض  عو ونية و  الة الوطنية للمصادقة اإللك ت  الو للتث

عد عند طلب بطاقة  ة املواطن عن  و الة  . DigiGoمن  ات  كما عملت الو ة جميع الصعو ع معا

ونية القديمة حيث توفر ضة عند استعمال البطاقات اإللك ديدة  DigiGoبطاقة  التقنية املع ا

وال. اتف ا اسوب وال ل ع ا  استعمال مرن وس
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ابط الوطنية املنظومة .5 ن البي لل  الوطنية املعلومات نظم ب
  

ن نظم املعلومات الوطنية مع وضع إطار تنظي  ابط البي ب يتمثل املشروع  ترك منظومة وطنية لل

دف ضمان  ذه وترتي مالئم  ل العمومية. سيمكن  يا ن ال التبادل الالمادي واملباشر للمعطيات ب

ا من خالل إعفاء  ن مع سيط اإلجراءات للمتعامل املنظومة من إضفاء النجاعة ع عمل اإلدارة وت

دمات. صول ع ا ذه املعطيات لإلدارة ل  املواطن من التوف املادي ل

اء من الناحية عد االن شر الدعوة للمنافسة لوضع  التقنية و من إعداد كراس العناصر املرجعية تّم 

دمات.   املنظومة مع باقة أو من ا

ابط  خصو  ع النصوص القانونية ذات العالقة بتأط ال ، تم إعداد مشار تي ص اإلطار التنظي وال

تم  ا. كما يتم العمل حاليا ع البي و ابط البي حاليا اإلعداد للمصادقة عل ل الوط لل
ّ
وضع املشغ

مة التصرف  املنظومة. دت اليه م و مرفق تحت اشراف املركز الوط لإلعالمية ع   و

ة إلرساء املشروع حوا  لفة التقدير م مع  مليون دينار 14تبلغ ال ق القرض امل ممولة باألساس عن طر

قي للتنمية.    البنك االفر

  "وطنية ابية حوسبة إرساء" مشروع .6

ابية وطنية" ( ) إ وضع إطار عام لالستغالل Cloud Nationalدف مشروع "إرساء حوسبة 

ك للب التحتية املعلوماتية ع النطاق الوط يمكن من االستغالل األمثل للموارد املعلوماتية  املش

ا وترشيد النفقات.  ا ونجاع   والرفع من مردودي

ذه الد اوقد أفرزت  ّم رجات من أ تاجات وا    :راسة عديد االست

ة  - ل نقلة إجبار
ّ
و يمث التا ف و توجه عاملي و ابية  وسبة ال التأكيد ع ان اعتماد خدمات ا

ا  ا ع وظيف ودا ل من ترك مج يا ن باألساس املؤسسات وال
ّ

ر أساليب العمل حيث يمك لرقمنة وتطو

انية الوصو  ا ع الوجه األساسية مع إم ام ا القيام بم يح ل لول الرقمية بما ي ع إ أفضل ا ل السر

ن)  ر وتأم األمثل مع االستغناء عن اعباء التصرف  البيانات ونظم املعلومات (من إيواء واستغالل وتطو

ثمارات  ستوجب اعتماد قواعد ومعاي دولية صارمة واس نية دقيقة  شمل اختصاصات م والذي أصبح 

  .امة

وسبة  - ثقة من اعتماد نموذج استغالل خدمات ا دوى االقتصادية والفنية املن التأكيد ع ا

ا، توجيه  ز جودة وسالمة النظم واملعلومات، التحكم  النفقات وترشيد عز ابية وخاصة:  ال

ثمار  اقتناء  ثمارات نحو اقتناء خدمات ذات قيمة اضافية عالية عوضا عن االس االس

ن  ودة وحسن تثم ر العروض واالرتقاء با ر سوق تنافسية وطنية نحو تطو املعدات، تطو

دمات   .ا
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اح ا - ابية أوالاق وسبة ال اتيجية ا ابية الوطنية يقوم ع إقرار اس وسبة ال  نموذج ل

" Cloud First  ز ثقة عز ابية الوطنية تمكن من  وسبة ال سداء عالمة ملزودي خدمات ا " و

رفاء  دمات عا ن ا مع ترك مجموعة من  « Label Cloud National » مستوى جودة وتأم

دماتباإلجراءات املالئمة خاصة فيما يخص  ع عملية انتقاء املزودين وطلب ا   سر

ك ا - ق ل اح خارطة طر ابية الوطنيةاق    .وسبة ال

وانب التنظيمية  - انب اإلصال للمشروع وخاصة فيما يتعلق با مية ا ك ع أ ال

ر آليات الشراء العمومي بما يتالءم مع خصوصيات اقتناء  مية تطو واملؤسساتية إ جانب أ

ابية الوطنية. وسبة ال  خدمات ا
  

ي التبادل مشروع .7 و دمات مسدي مع للبيانات االلك ن ا ن الوط الصندوق  مع املتعامل  للتأم

   املرض ع

ن الصندوق  ي للبيانات ب و ي يمكن من التبادل االلك ذا املشروع إ ترك نظام معلوما دف 

م. ن مع دمات املتعامل ن ع املرض ومسدي ا   الوط للتأم

ن ا مة الوزارة  تأم اجيات وصياغة العناصر املرجعية وقد تمثلت مسا ة الفنية لتحديد ا

ا إلعداد كراس الشروط. وقد مكنت اإلحاطة الفنية املقدمة من قبل إطارات الوزارة من:   ال تم اعتماد

ع  - ت غ مثمرة  أر تجسيم املشروع واسناد الصفقة خالفا لطلبات العروض السابقة ال اعت

  مناسبات.

س تحديد  - رص ع تجا سب مع ا ل التكنولو األ اجيات بصفة دقيقة واختيار ا ا

لية. لول املتوفرة بالسوق ا اصيات الفنية املدرجة ضمن كراس الشروط مع ا  ا

لية وذلك من خالل اعتماد طلب عروض وط  - ات الوطنية وتنمية السوق ا يع الشر

وء  ذا املشروع عوضا عن ال ية كما تمت برمجته سابقا.إلنجاز  ات أجن  إ شر

لفة املشروع من  - انطلق تنفيذ  ،مليون دينار 20مليون دينار وتوف حوا  15إ  35مراجعة 

  .2018أوت  منذاملشروع 

  )SI de l’Etat( الدولة موارد  للتصرف املندمجة املنظومة .8

املة ومندمجة  دف إ توف آليات حرصت الوزارة ع وضع منظومة مت للتصرف  موارد الدولة 

لة مسارات التصرف  املوارد املالية للدولة  ي عادة  ن و املساعدة  اتخاذ القرار لدى مختلف املتدخل

ا للمشروع شرطا  ن سيق مع وزارة املالية ال تبقى درجة ت مع ضمان الشفافية والنجاعة وذلك بالت

دافه.أساسيا للتقدم  إنجاز   ه والنجاح  تحقيق أ
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ذا املشروع  وتكمن مية  افحة الفساد وحوكمة املالية العمومية  أ وكمة الرشيدة وم ضمان ا

ة إلنجازه.  الت الضرور م حددت  وقدوتوفر التمو أسفر التعاون مع وزارة املالية ع إعداد مذكرة تفا

ا األطراف املتداخلة ومجاالت التعاون لم يتم    عد.إمضاؤ

العناصر املرجعية املتعلقة بإنجاز دراسة واالقتصاد الرق أعدت وزارة تكنولوجيات االتصال  وقد

س إلقنا ع األطراف املتدخلة للم قدما  تنفيذ  الغرض تمكن من ضبط اإلطار العام للمشروع. و

م.  ذا املشروع امل

ي موحد مشروع  .9 ثمارترك نظام معلوما  لالس

ل  يا يك األنظمة املعلوماتية لل ش عمل ع  ثمار  ذا املشروع إ ترك نظام موحد لالس دف 

ثمر:6املعنية إلتاحة ستة ( ط لفائدة املس   ) خدمات ع ا

  ح باال ثمار،التصر  س

 ،ات ي للشر ن القانو و  الت

 ،اخيص عة مطالب ال  متا

 ،ة العرائض  معا

 ،وافز ة مطالب االمتيازات وا  معا

 .مية الوطنية ع ذات األ ة ملفات املشار  معا

ر فيفري  ذا املشروع منذ ش اء من املرحلة األو من املشروع  2018تم االنطالق  تنفيذ  وقد تم االن

:ووضع  ط واملتمثلة  دمات ع ا   مجموعة من ا

ثمارات ال تفوق  - ح باالس ثمار جديدة أو  15التصر عملية اس علق ذلك  مليون دينارا سواء 

شاط الفع  قطاع ثماري طور ال دمات  اتتوسعة أو تجديد مشروع اس الصناعة وا

 .والفالحة والسياحة والصناعات التقليدية

ثمر ب - شاط إعالم املس ية بحسب ال مة األجن شاط أو للمسا اخيص املستوجبة سواء لل ال

 .االقتصادي املصرح به

ا. - ن بمآل ثمر عالم املس ا و عد ومعا ن عن  ثمر  قبول عرائض املس

ذه املنظومة وال من  ل عميميقع العمل حاليا ع  ا  يح دمات ال ت ط  تما ا ع ا وضع

 .2018سنة 
 

الص مشروع .10 ي ا و  :"E-Payement Tuneps" العمومي للطلب   االلك

ط.  دمات املسداة ع ا عة تنفيذ عقد الشراء وخالص ا ل املشروع  وضع وترك منظومة ملتا
ّ
يتمث

: دف املشروع إ   كما 
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شر وصوال ا مرحلة انجاز  - توف منصة وطنية مندمجة إلدارة الطلب العمومي من مرحلة ال

الص.الصف   قة وا

جراءات خالص الصفقات العمومية. -   التقليص  آجال و

ة إلرساء املشروع حوا  لفة التقدير م مع  مليون دينار 8تبلغ ال ق القرض امل ا عن طر تّم رصد

قي للتنمية.    البنك االفر

اص الشروط كراس ع املصادقة ع املعنية، األطراف مختلف مع الوزارة، عمل حاليا،  ا

 .العروض لطلب املنافسة عن اإلعالن للشروع  إجراءات باملشروع

  

ر  مشروع .11 ال  العمومية الصفقات إجراءات تطو  الرق ا

 

حا الوزارة قدمت يئة أنظار ع حالتهو  العمومية للصفقات املنظم األمر تنقيح ملشروع مق  العليا ال

سيق كما بادرت بطلب العمومي للطلب يئة مع الت ) CCAG( العامة الشروط كراسات إصدار قصد ال

اصة ال يتعلق فيما الشراء إجراءات ودليل) CCAP Type( وا   .الرق با

ذا الصدد، تو اجيات من العديد طرح ّم   صوصية ا  اإلطار مستوى  ع بالقطاع العالقة ذات ا

تي   :العمومية للصفقات املنظم ال

ال الصفقات خصوصية باالعتبار األخذ -   العمومية، للصفقات املنظم األمر ضمن الرق با

وسبة مشروع ترك متطلبات تلبية - ابية ا   الوطنية، ال

لول  غرار ع (Open innovation) مجّددة ونظم حلول  باقتناء سمح آليات إدراج - حة ا  املق

  .الناشئة املؤسسات من

  

 ونية واإلستعماالت والتجديد   :األعمال اإللك

الت املالية إطار  - إنجاز دراسة فّنية  ، تمفتح قنوات التفاعل مع منظومات عاملية مختصة  التحو

ك عاملي  من قبل ا إختيار شر تم ع إثر س، س ي  تو و البنك املركزي التو حول الدفع اإللك

س ي  و ناتمخّتص  الدفع اإللك ونية العاملية ع األن الت املالية اإللك   .مح بإنجاز التحو

وال - اتف ا ية لوظيفة مزود  M-Payment عميم خدمة الدفع بواسطة ال تي واستكمال املنظومة ال

ّوال بالتعاون مع البنك املركزي التو خدمات اتف ا إنجاز  نحوالعمل  تجهي: الدفع بواسطة ال

اتيجية الوطنية لإلندماج املا نامج  إطار تفعيل اإلس ا وزارة املالية  ذا ال شرف عل ال 

نية للبنوك  سية امل معية التو بمشاركة وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرق وا
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يد التو وشرك ات العمومية لإلتصاالت وال س. واملؤسسات املالية ومشغلو الشب ة نقديات تو

ّوال. ق ا ختيار منظومة جماعية وطنية للدفع عن طر   وقد تم إطالق طلب عروض و

من قانون  45تم التنصيص صلب الفصل : Decashing-التقّدم  برنامج تقليص إستعمال النقد -

ت بمقابل  العقارات واألصول  2019املالية لسنة  يل العقود املتعلقة بالتفو ع عدم قبول 

ا  ا ع مستوى البلديات أو إلبرام ف باإلمضاء عل ة ووسائل النقل بالقباضات املالية أو التعر التجار

ان ثمن املبل اد إذا   أالف دينار نقدا. 5غ املدفوع يفوق من قبل عدول اإلش

يدي  - ق شبكة  العامليمواصلة التعاون مع اإلتحاد ال ونية عن طر ر خدمات التجارة اإللك لتطو

غرض تجسيم برنامج يد التو  وترك مشروع املنّصة اإلقليمية لطرود التجارة  " Easy Export ال

س ونية بتو   Ecom@africa "اإللك

 دخل برنامج  Easy Export " ر جانفي عد أن تم خالل ش ّ التنفيذ  إفتتاح شّباك  2019ح

يدي بوالية  س العاصمة وشبأك موحد ثان باملركز ال يدي بتو موحد بمقر مركز الفرز ال

وان  ة ع بقية الواليات ع أن يتمالق   .عميم التجر

  مشروع" Ecom@africa  :  ونية اصة بالتجارة اإللك وظ  ترك املنّصة ا إنجاز تقّدم م

تجه العمل  س قرطاج الدو و صص للغرض بمطار تو يد التو بالفضاء ا سبة لل بال

ونية  نحو يل التجارة اإللك س ر و د تطو حات قانونية ملز عداد مق ذه املنّصة و  .تفعيل 
  

س  -  الناشئةبرنامج تو

ذا  نامجدف  ستقطاب املؤسسات  ال طارا محّفزا لبعث و ة و ّ ة إقليمية مم س وج إ جعل تو

ار والتجديد واعتماد التكنولوجيات  ايقوم منوال ال) Startupsالناشئة ( االقتصادي ع االبت

ديثة  ه كفاءو ا  عالية. اتس

ع  س الناشئة ع أر رتكز برنامج تو سية  التالية:و ّونات رئ   م

  ي ية Startup Actاإلطار القانو ا ونصوصا قانونية وترتي شمل مشروع القانون ا : و

شر املالئم إقليميا للمؤسسات الناشئة،  مرتبطة به قصد إيجاد اإلطار ال

 ل واملرافقة ن املؤسسات الناشئ: لمؤسسات الناشئةل التمو يك مجّدد لتمك ة وضع إطار 

ا، اجيا ن  ل واملرافقة املالئمت  من آليات التمو

  مجية ن الكفاءات  مجاالت ال و امج الكفيلة بت ر الكفاءات: وضع وتنفيذ ال تطو

ّددة، ع ا عث املشار  املعلوماتية و

 غرا ات  :اإلدماج ا املة ع املستو جعل ديناميكية املؤسسات الناشئة متناغمة ومت

لية.   اإلقليمية والوطنية وا
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ية ذات العالقة بما سمح بالشروع  تفعيل تي  برنامج و تم إصدار مجمل النصوص القانونية وال

Startup Act  :وذلك من خالل  

  ل  17مؤرخ   2018لسنة  20القانون عدد ق باملؤسسات الناشئة 2018أفر
ّ
  يتعل

 ومي عدد ر  11  مؤرخ 2018 لسنة 840 األمر ا  شروط بضبط يتعلق   018أكتو

جراءات ب عالمة إسناد وآجال و يعات واالنتفاع الناشئة املؤسسة و واالمتيازات  بال

   الناشئة املؤسسات عنوان

  ن عدد شور البنك املركزي التو إ الوسطاء املقبول جانفي  30مؤرخ   2019لسنة  01م

ق بحسابات املؤسسة الناشئة بالعملة، 2019
ّ
  يتعل

  ن عدد شور البنك املركزي التو إ الوسطاء املقبول جانفي  30مؤرخ   2019لسنة  02م

ا 2019 عنوان العمليات ا الت  ق بالتحو
ّ
ة ذي الصلة بالبطاقة التكنولوجية الدولية،يتعل   ر

ا بالفصل  ونية للمؤسسات الناشئة املنصوص عل ر البوابة اإللك من القانون  5كما تم ترك وتطو

سبة  2018لسنة  20عدد  اطب الوحيد للمؤسسات الناشئة بال ل ا
ّ
املشار إليه أعاله وال تمث

ا. اصة  ة ا   لإلجراءات اإلدار

ر مارس وقد  ذا القانون منذ ش ة املطالب املودعة  2019تم الشروع  تفعيل  من خالل تلقي ومعا

ونية للمؤسسات الناشئة. وقد تم إسناد عدد  ونيا ع البوابة اإللك عالمة مؤسسة ناشئة  126إلك

ر مارس  إ حدود ا بالقبول وفقا -Labels Startups- 2019ش ات ال حظيت ملفا للشروط  للشر

ية. تي   القانونية وال

دثة بمقت الفصل  دف آلية الضمان ا ل 17مؤرخ   2018لسنة  20من القانون عدد  18و  أفر

مات  2018 ق باملؤسسات الناشئة واملسماة "صندوق ضمان املؤسسات الناشئة" إ ضمان مسا
ّ
يتعل

ات وصناديق  ثمارشر    رأس مال املؤسسات الناشئة،  االس

سية  صندوق صناديق  ّونات رئ ل ومرافقة املؤسسة الناشئة ال ترتكز ع م أما  ما يتعلق بتمو

ثمار ( ر  Fonds de Fondsوصناديق إس ل املؤسسات الناشئة ووضع حوافز لتطو ) مخّتصة  تمو

عد صدور القانون عدد  وظ خصوصا  يل تقّدم م  47منظومة املؤسسات الناشئة، فقد تم 

ن  2019ماي  29مؤرخ   2019لسنة  م صلب الفصل
ّ
ثمار الذي نظ ن مناخ اإلس ق بتحس

ّ
 16املتعل

انية وجود أقسام  17و م ّتصة و ثمار ا منه إجراءات ترك صندوق الصناديق وصناديق اإلس

ن املؤسسات الناشئة من حساب  ناسق عمليا مع تمك ذه الصناديق بما ي بالعملة الصعبة  صلب 

ثمار املباشر بإعتماد العملة الصعبة. تاحة اإلس   خاص بالعملة الصعبة و

ر جوان  شاء والتعم  2019تم خالل ش سية البنك الدو لإل ن الدولة التو إبرام إتفاقية القرض ب

-BIRD-موعة البنك الدو ع  ا  175الذي أسند قرضا قيمة اإلجمالية -BM-التا مليون دوالر م

ل ومرافقة  75ون مليون دوالرا (خمسة وسبع يك مجدد لتمو نامج إطار  مليون دوالر) ستخّصص ل
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ددة  Cadre structurel innovant pour le املؤسسات الناشئة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة ا

Financement et l’accompagnement des Startups et PMEs Innovantes   تم تخصيص مبلغ وس

ل صندوق الصناديق 75مليون دوالر من ضمن مبلغ   45 ور أعاله لتمو  Fonds de-مليون دوالر املذ

Fonds  

تال اب ّونت للغرض شركة سمارت  يئة ال  -Sté SMART Capital-وقد ت تحّصلت ع ترخيص 

ون شركة التصّرفConseil du Marché Financier CMFالسوق املالية ( ا أن ت   ) الذي يخّول ل

  صندوق الصناديق.

ة كما تواصل  ار ل  2019مصا الوزارة خالل السنة ا يا سيق مع جميع الوزرات وال الت

وافز واإلمتيازات غرض توضيح املسار  العمومية املعنية بإسناد ا عنوان املؤسسات الناشئة 

عنوان املؤسسات الناشئة وصياغته ضمن أدلة إجراءات أو  يعات  وافز وال ي إلسناد ا اإلجرا

 اتفاقيات.

  

  شأ دمات خارج بلد امل س الذكية"نقل ا  "تو
 

االت األك نموا  العالم  شأ من ا دمات خارج بلد امل اما من عّد قطاع نقل ا إذ يوفر رصيدا 

شطة حيث عائداته. واعتبارا ملا توفره ة  ذه األ شر ات تفاضلية خاصة ع صعيد املوارد ال من م

ثمار   س ع وضع مناخ مالئم يحّفز ع االس ية التحتية مقارنة بالبلدان املنافسة، عملت تو والب

ذا القطاع الذي  قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرق نظرا للدور املرموق الذي يحتله

ة أساسية للتنمية  ات عت رك ى الوج س إحدى ك االجتماعية واالقتصادية. حيث أصبحت تو

شأ دمات خارج بلد امل ات Offshoring" لنقل ا ى الشر ستقطب ك "  املنطقة األورومتوسطية 

مجيات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ر ال   .العاملة  مجال تطو

 والتعاون  الشراكة 

ات وطنية وعاملية ناشطة  مجال تكنولوجيا االتصال لتوف  اتاتفاقي 73إبرام  - ما شراكة مع شر

 موطن شغل.عن 17500يقارب 

م (امذكر 9إمضاء  - ات ناشطة  مجال تكنولوجيا االتصالMoUت تفا  .) مع شر

م  7إمضاء  - ثمار  تكنولوجيات االتصال  )MoU(مذكرات تفا ن  مجال االس ام ن  مع فاعل

  .تواملعلوما

سية مرموقة. - صيات تو س الذكية" تضم   إحداث شبكة سفراء "تو

نامج ع الدعم املا من منظمة  - تم  Fondation Pour la Tunisieصلتك" ومنظمة "كما تحصل ال

م. ا مذكرات تفا  إبرام  شأ
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 ق سو ج وال و  ال

ط  ارج قصد البحث عن خطوط ر مات با ديدة عالوة عن القيام بم ات الوطنية ا وتواصل الشر

سا ( دفة ع غرار فر ند Paris, Lyon, Saint Etienneمع املؤسسات املتواجدة بالبلدان املس )، وال

)New Delhi, Bengalore) والواليات املتحدة (SiliconValley رات )، تمت املشاركة  عديد التظا

ا   Gartner Symposium ،CeBIT   ،Vivatechnology  ،DGC Games ،ICT Springالدولية من أبرز

سية.…   ة تكنولوجية وكذلك بالكفاءات والقدرات التو وج س  ف بتو  مكنت من التعر

 ر الكفاءات   برامج تطو

ادات العليا. و  اب الش شغيلية أ ن  دف دعم القدرات وتحس م  إبرام عدد من مذكرات تفا

ات  يل الكفاءات  مجال تكنولوجيا االتصال مع شر ن وتأ و صوص، تم وضع برامج ت ذا ا

  .EFE-Tunisie   ،IntilaQ  ،AHK-CORP   ،CISCOمختصة ع غرار   

يل امل (و إطار التعاون مع مركز الت عادة التأ ات الناشطة  CORPوجيه و ) وعدد من الشر

ن املستحدثة  50مجال تكنولوجيا االتصال، انتفع  ن  مجال امل و ادات العليا بت اب الش من أ

ات التواصل اإلجتما ( شب ية ) Community managerاملتعلقة  و  خالل سنوات ثالث دورات ت

  .2018و 2017و 2016

الية تمس عة تنظيم قبل مو السنة ا رة "ل الدورة الرا " بالتعاون  Smart Tunisia Job Fair تظا

كية للتنمية الدولية و   "TACTمع جمعية " الة األمر العل ووزارة التعليم العا والبحث  USAID الو

الة شغيل والعمل ا والو ذه  و املستقللوطنية لل س سيقع تنظيم  رة ألول مرة  والي تو التظا

 .قصد إيجاد السبل الكفيلة بتوظيف طال الشغلوذلك سوسة و

رة "ل 2018و 2017، 2016كما مكنت الدورات الثالث األوائل لسنوات   Smart Tunisia Job Fair تظا

جراء أك منوظيفة شاغرة 2000 عن توف ما يقارب من شارك  وقد  .عمل مقابلة 1500 ، و

ر    طالب شغل. 8000مؤسسة ناشطة  مجال تكنولوجيا االتصال و 60أك من  اتالتظا

  افز و يعات وا  ال

خ  2017لسنة  744صدر األمر عدد  املتعلق  2016لسنة  06املنقح لألمر عدد  2017جوان  09بتار

وض  س الذكية لل حداث وحدة تصرف ببإرساء مشروع تو شأ و دمات خارج بلد امل شطة نقل ا أ

داف  شغيل والعمل املستقلل أمكنذا املشروع.  إلنجازحسب األ سية لل الة التو ذا  بموجب لو

ا  إطار برنامج  االعتماداتمن التصرف  األمر  تم إسناد وافز ال س صصة لتغطية ا ا

س الذكية" وال تحمل ع صند شغيل. "تو   وق الوط ال
  

 ددي   :ترشيد استغالل الطيف ال

ة - رتز زم ال ن الشبكة الوطنية ل ة وتحي رتزي ألياف بصر ط ال   .تنفيذ مشروع الر

ا - ع ددات وضبط روزنامة  النطاقات املزمع إعادة توز ع واستغالل ال  .إعادة توز
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ن ضبط - ددين النطاق ز 2.5-2.3 ال ز 2.69-2.5و جغ ن جغ ة ذات كنطاق  إعادة عملية  أولو

ع  .التوز

سيق  االنطالق - صري  املستغل الوط الدفاع وزارة مع الت اذين ا ن ل  اآلليات إليجاد النطاق

لول  املناسبة ن اذين إخالء لعملية التقنية وا  .النطاق

  

 يدية دمات ال   : تنمية ا
  

ود الوط الرامي إ  يد التو  ا م ال دعم التحول الرق وتقليص تداول األموال النقدية من سا

ر اإلدماج املا تمع التو  خالل تطو يع ع استعمال قنوات الدفع تلف فئات ا وال

ي و  .االلك

دمات املالية -1 ر ا   : ع مستوى تطو
  

 ارج  عبئة إدخار ن با ن املقيم سي   التو

فات تفاضلية. وقد  ا بتعر ل أموال ارج من تحو سية املقيمة با الية التو ن ا
ّ

تّم احداث منتوج جديد يمك

ل مشروع نموذ 'ادخار بال حدود'. يد اإليطا  ش ة األو مع ال   انطلقت التجر

 ّد من التعامل النقدي  DECASHING ا

ر  - يد التوتطو   قنوات الدفع لل

ر تطبيقات جديدة واتف الذكية تم تطو عديد  D17,Paygear، للدفع ع ال تمكن من القيام 

دمات املالية  يل (ا ، خالص أجال القروض الصغرى وخالص ال ل أموال، خالص الفوات تحو

يد التو ...)املدر ي لل و   .وذلك باستعمال وسائل الدفع االلك

يد التو - ر وسائل الدفع لل   تطو

رفاء ع غرار بطاقة ونية ع ذمة ا " e-Dinar Corporate"  تّم وضع مجموعة من البطاقات اإللك

ا ع ذمة التجار.... "e-DinarPro، بطاقة "لفائدة املؤسسات د من التعامل نقدا ال تّم وضع   .ل

 

 االدماج املا 

دمات البنكية، والذي يتمثل  استكمال العروض املالية  - يد التو  تطبيق برنامج توف ا شرع ال

دفة من قبل  رفاء غ مس ة نحو شرائح من ا يد التو بتوف خدمات قروض موج الية لل ا

يد املا إ املؤسسات البنكية بحثا عن رة حرفاء ال ل وحرصا  البنوك وذلك تفاديا ل مصادر للتمو

يد التو مع  عاقد ال نامج  ذا ال م التغطية البنكية. وتطبيقا ل شمل ع استقطاب حرفاء جدد ال 
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ي طبقا للقانون عدد  شاط بن املؤرخ   48بنك أعمال الذي شرع  مساندته لطلب ترخيص لتعاطي 

لية11 يدي.واملتعلق بالبنوك واملؤسسات املالية قصد  2016جو   إحداث البنك ال

سيق مع وزارة الشؤون اإلجتماعية بطاقة مسبقة الدفع - يد التو بالت  "CarteSociale" أصدر ال

صول ع مبالغ  نامج الوط ملساعدة العائالت املعوزة ومحدودة الدخل ل ن بال لفائدة املنتفع

م.  واالت الصادرة لفائد   ا

افة الطلبة من بطاقة  - ن  يل،  e-dinarJeuneتمك امعية (ال دمات ا افة ا تمكن من النفاذ إ 

امعية)  يل مبالغ املنح والقروض ا امعية، ت تات، املطاعم ا ة خالص السكن باملب  سو

 

ونية2  .ع مستوى التجارة اإللك
 

قيا بالشراكة مع اإلتحاد  - ونية بإفر ر التجارة اإللك الشروع  تنفيذ برنامج إقلي نموذ لتطو

يدي العاملي من خالل مشروع  دف إ ترك منصة إقليمية للتجارة  ECOM@AFRICAال والذي 

قيا شمال إفر ة اقتصادية  س قطبا ووج ونية تجعل من تو   .اإللك

يل التصدير لفائدة املؤسسات الصغرى واملتوسطة ع الشبكة  Easy Exportترك خدمة  - س ل

ة  سية املوج لفة املنتوجات التو يدي العاملي مما يمكن من تقليص ت يدية بالتعاون مع اإلتحاد ال ال

ا التنافسية باألسواق العاملية ن قدر   .للتصدير وتحس

اضية للبيع ع ا انطالق - ك منصة اف اضية دراسة ل ون سوق اف نات ت توضع ع  VirtualPlaceألن

ا بداخل  ق منتوجا سو ج و و ونية ل شط  مجال التجارة اإللك سية ال ت ذمة املؤسسات التو

ا.  البالد وخارج

  

ية3 س ر املنظومة اللوج   .ع مستوى تطو
  

ونية من  ية لدفع التجارة اإللك س يد التو صلب املنظومة اللوج  :خاللتفعيل دور ال
 

دية جديدة انطالق مشروع  - تتضمن أحدث اآلليات  HUB/Plate Formإحداث مسطحة بر

ساعد ع خلق خدمات جديدة غ  ونية و ر التجارة االلك ساعد ع تطو والتكنولوجيات ال 

جاع القيمة وقبول األ  ن والطرود ذات اس زن وال لغ  30وزان ما فوق الكالسيكية ع غرار ا

ع املضمون،   والتوز

ز املصاتدعيم التعاون مع  - عز يل تدفق املعطيات عن  الديوانية قصد  س وسيط عبور و يد  دور ال

ن.  افة املتدخل ن   عد ب
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دمات4   . ع صعيد تصدير ا
  

دمات املالية  ونية وا دمات اإللك سية  مجال ا ة التو ج للتجر و س البعد الدو من خالل ال تكر

ي ومتعدد األطراف.   عاون ثنا ا  إطار  ثمار وال واس اتف ا   ع ال

  

يدية .5   مجال العناية بالشبكة ال

اتب ال - ا امل يدية بما ف عص الشبكة ال سمح سرعة أداء العمل ومالئمة مواصلة برنامج  فية بما  ر

ة الواعدة، رفاء مع مواصلة التموقع  األماكن ذات األفاق التنمو  إجراءاته مع تطلعات ا

ة للمواطن  - دمات اإلدار ب ا د تقر يد التو ملز ا ال اإلستغالل األمثل لنقاط اإلتصال ال يوفر

 واملؤسسات الصغرى واملتوسطة. 

  

دمات 6. ن جودة ا  ع مستوى تحس

 

ع. - ن جودة التوز ن لتحس غرفة الرقمية للعناو  االنطالق  مشروع ا

ع - يدي العاملي ملراقبة جودة توز  UPU  Global Monitoringاملراسالت اعتماد منظومة اإلتحاد ال

System .ة ددات الراديو  باالعتماد ع تقنية ال

يد امل - اتب ال  تحصلة ع عالمة مرحبا لإلستقبال.توسعة شبكة م
  

-3.IV االنجازات الكمية  
  

 املؤشرات االقتصادية

ثمار قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصال  تقدر ثمارات سنة 4,5سبة اس ، 2018% من جملة االس

م لغت، و 2015سنة  3,2%مقابل    . 2017سنة  4,3% بـ  الناتج ا االجما  ة القطاعسبة مسا

م القطاع قدو  شغيل ع املستوى  معاضدة  2018سنة  سا ود ال سبةمج بلغت كما ،  3% الوط ب

مة القطاع  التصدير سبة مسا سبة لوارداتا وحصته  1,9% ب   .1,7%  ب

 

 مؤشرات تنمية القطاع

 ات االتصال ش  ب



23 
 

وال ( اتف ا اتف القار وال سبة لل اتفية بال  portabilité desانطلقت خدمة حمل األرقام ال

numéros افظة ع أرقام  2016) سنة ات العمومية لالتصاالت من ا وال تمكن حرفاء مشغ الشب

د عن  غي املشغل. وقد تم حمل ما يز م   م عند رغب اتف جوال سنة  46واتف وأك  2016ألف رقم 

  .2018ألف رقم سنة  468و 2017 ألف رقم سنة  268 من

وال، فقد بلغ عدد  اتف ا ات ال ات  مو و خصوص شب ا لية االش  14,7حوا  2019سنة جو

اك مقابل  ال بذلك  2015مليون  مو سنة  14,6مليون اش سبارتفاعا طفيفا م  عدد  1%ة ب

املات داخل الشبكة  سبة للم فات بال عزى ذلك لتأث خدمة حمل األرقام وتوحيد التعر ات، و ا االش

سبة ا ا وال خّفضت من  حة. وقد نتج عن ذلك انخفاض وخارج ون أك من شر ن الذين يمتل ك ملش

اتفية لتصبح  حدود    .2015سنة  129,9%مقابل  2018إ مو سنة  126,3%الكثافة ال

سبة  ات ب ا ل ارتفاعا  عدد االش اتف القار، فقد  سبة لسوق ال حيث بلغ عدد  50%أما بال

ات حوا  ا اك  مو  1,4اإلش لية مليون اش أي ما  2015ألف  مو سنة  944مقابل  2019جو

اتفية  حدود  عود ذلك باألساس إ امل2015سنة  8,4%مقابل  12,1%عادل كثافة  نافسة  . و

نات  ول األن ة وع شبكة االتصاالت بواسطة بروتو ا ع التكنولوجيا الراديو ق سو العروض ال تم 

ن. من قبل    املشغل

  

  
  

نات ط بالشبكة الدولية لألن عززت سعة الر ال  كما  ذا ا امة ال تم بالدنا   ركية ال ملسايرة ا

ت  الثانية  مو  460لتصل إ  لية جيغاب ت  الثانية سنة  180مقابل  2019جو    . 2015جيغاب

لية 2015201620172018 جو

2019

14,6014,2814,3314,7714,75

0,940,971,111,301,41

اتف القار  وا ات ال شب ات  ا وال عدد اإلش

)باملليون (

وال  ـاتف ا ات ال شبـ ات  ا عدد االش

ـاتف القـار  ات ال شبـ ات  ا عدد االش

8,48,69,711,212,1

129,9125,6124,7127,3126,3

لية 2015201620172018 جو

2019

اتفية  ل : تطور الكثافة ال ساكن 100خط ل

اتف القار كثافة ال

وال اتف ا كثافة ال
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سبة  والة ب نات ا ات األن ا اك   9,1حيث بلغ  31,5%وقد نتج عن ذلك تطّور عدد اش مليون اش

لية مو  ات . 2015مليون  مو سنة  7مقابل  2019جو ا عزى ذلك أساسا إ ارتفاع عدد اش و

واتف الذكية  نات ع ال ل  2بأك من األن
ّ
اك وال تمث ات  94%مليون اش ا من إجما عدد اش

نات سبة  األن لت تراجعا ب ات ع املفاتيح فقد  ا والة. أما االش سنة  59%ا ذلك  2015مقارنة  و

والة لتبلغ  نات ا سبة النفاذ إ خدمة األن لية  مو  78,3%تطورت   مو  61,9%مقابل  2019جو

 .2015سنة 

نات القارة ات  األن ا لية إ مو  كما تطور عدد االش اك،  مليون  1,16ليبلغ حوا  2019جو إش

ز  و ما ينا ل مائة ساكن مقابل ع التوا  9,9و اك ل اك  ألف 593إش   5,3سبة و  2015سنة إش

ل مائة ساكن. اك ل   إش

  

وظة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال األسر  تطور نفاذ فقد وأما ع مستوى األسر،  حيث بلغت بصفة م

نات   2018سنة  47,5%اسوباالسر ل امتالكسبة   34,5%مقابل ع التوا، 46,1%والولوج لألن

  .2015سنة   30,7% و

 

لية 2015201620172018 2019جو

5946608211 0341 161

695171477 499

8 7999 144
754578078 320

9 83310 305

والة نات القارة وا ات األن ا )بحساب األلف(تطور عدد إش

نات القارة ات األن ا إش والة نات ا ات األن ا إش نات ات األن ا مجموع إش

2015201620172018

95,3%95,1%95,9%95,0%

34,5%39,3%
47,1%47,5%

30,7%37,5%
44,5%46,1%

اتف ا  سبة األسر ال لد ا حاسوب  سبة األسر ال لد نات شبكة األن سبة األسر املرتبطة 
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  نات  استعماالت األن

نات لتبلغ  سبة مستعم األن . كما تواصل 2015سنة  46,5%مقابل  2018سنة  64,5%تطّورت 

ة يومية ليبلغ  نات بوت  .2018سنة  90,5%اإلقبال املتنامي ع االستخدام الفردي لألن

  

نات (ما  شبكة األن نات باعتبار تزايد عدد األسر املرتبطة  سبة  استخدام األن ل بأع  يحظى امل

ز سبة 92%ينا والة ب زة ا نات ع األج ا استعمال األن   . 76%) يل

  

نات مركز عمومي تجاري لألن

مقر الدراسة

ص آخر ل  م

نات مركز عمومي غ تجاري لألن

زة أخرى جوالة   ان من خالل أج  …أي م

مقر العمل

وال اتف ا ان من خالل ال أي م

ل  امل

16%

15%

15%

14%

40%

25%

78%

89%

18%

16%

22%

23%

32%

28%

78%

90%

17%

18%

23%

25%

29%

30%

76%

92%

نت ان االستخدام الفردي لإلن م

2018
2017
2016

 
ً
أقل من مرة واحدة  األسبوعمرة  األسبوع ع األقلمرة واحدة ع األقل يوميا

90,5%

8,0%
0,6%

88,6%

8,3%
0,5%

90,2%

7,5%2,3%

نات اإلستعماالت الفردية لألن

2018 2017 2016
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نات تمام مستعم األن ات التواصل االجتما يتجه ا صوص إ النفاذ لشب ، تحميل  (90%)با

دة التلفاز شغيل وتحميل ألعاب (58%)واالستماع للراديو األفالم والصور واملوسيقى ومشا  ،

نات (53%)الفيديو اتفة ع األن ة (47%)، امل ادثة بالرسائل الفور ي وا و يد اإللك  (42%)، تصفح ال

.  

  
 

 

بيع سلع أو خدمات

نات دمات البنكية ع األن ل

دمات لشراء أو طلب املنتوجات أو ا

كومية العامة للتفاعل مع املؤسسات ا

كومية العام صول ع معلومات من املؤسسات ا ةل

للتعليم أو التعلم 

دمات صول ع معلومات عن املنتجات أو ا ل

مجيات لتحميل ال

ف أ ونية أو ال الت اإللك  …و لقراءة أو تحميل ا

دمات ة أو ا صول ع معلومات متعلقة بال  … ل

ونية إلرسال أو استالم الرسائل اإللك

نات اتفي ع األن  …وتوكول الصوت ع بر /لالتصال ال

ي شغيل أو تحميل ألعاب الفيديو أو ألعاب حاسو ةل

دة الت  …لفاز أو لتحميل األفالم والصور واملوسيقى، ملشا

ات االجتماعية املشاركة  الشب

9%

8%

10%

15%

15%

32%

23%

31%

32%

28%

53%

53%

51%

58%

90%

5%

7%

11%

12%

13%

28%

28%

30%

27%

32%

45%

47%

54%

62%

89%

6%

10%

13%

15%

15%

21%

25%

28%

28%

29%

42%

47%

53%

58%

90%

نت   مجاالت االستخدام الفردي لإلن

2018

2017

2016
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 يدية دمات ال  ا

سبة  - يد التو ب ي لل و سنة  2018سنة  % 75تطّور عدد حام بطاقات الدفع اإللك  2017مقارنة 

عد 692ليبلغ مليون و دمات عن  ا  شراء املنتوجات أو اإلنتفاع با  .ألف بطاقة يتّم استعمال

ـوال ليبلغ عدد املنخرط - ـاتف ا ألف منخرط قاموا بإنجاز  661ن أك من تطور خدمات الدفع عـ ال

 .2017مليون عملية سنة  3,1مقابل  2018مليون عملية خالل سنة  3,6أك من 

ن أك من  - عميم "CarteSocialeألف منتفع من بطاقة مسبقة الدفع " 100تمك ع  اع أن يتم 

ن  نامج الوط ملساعدة العائالت املعوزة ومحدودة الاملنتفع  . 2019قبل مو سنة  دخلبال

ر تطبيقة - يد التو ع   D17 تطو ا ال واتف الذكية للقيام بمختلف العمليات املالية ال يوفر ال

Android/IOS :ل إ اتف جّوال، أرسال واستالم حوالة، تحو ن   ، . بلغ عدد ...موال، خالص فوات

نامل ك  .فألف حر 20حوا  D17 تطبيقة    ش

ة إ التجار  - ق باقة جديدة موج م املالية لسو يل معامال الص بواسطة س م من قبول ا تمك

  . MasterPass Qrحسب مواصفات املطابقة للمعاي الدولية   QrCodeتقنية 

  

V .  داف التنمية املستدامة مة القطاع  تحقيق أ  2030مسا

 

ر قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرق ع ترتكز ا اتيجية لتطو طة االس ضمان لالعمل  ا

ن الفئات وضمان املساواة  ّد من الفوارق ب افؤ الفرص ع االندماج االجتما ومحو الفجوة الرقمية ل ت

ات ن ا يل ب س طة  ندرجوت، النفاذ إ املعلومات واملعرفة ل داف التنمية   إطارذه ا تحقيق أ

ص وراء"ترسيخ املبدأ ال ترمي باألساس إ  2030 املستدامة ك أي  تنفيذ  من خاللوذلك ، "ال ت

امج التالية:  ال

 نات افة األسر، األن  ذات السعة العالية ل

  ،ّل الرق باملدارس  ال

  إدارة . عة بدون سند ور   رقمية ناجعة وسر

امج  ذه ال دف  :و  إ

" من خالل وضع اإلطار التنظي و  - ل الرق س إ "ال ر ع ضمان انتقال تو س و الس حسن تكر

وكمة   .الرشيدة تطبيق مبادئ ا

ئة  -   مالئمة من الثقة الرقمية.يئة ب
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ن نوعية حياة املواطن من خالل استخدام رق أفضل. -   تحس

شر الثقافة الرقمية من خالل االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  املنا  -

. توى التعلي  التعليمية ورقمنة ا

عة تنفيذال شاركت وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرق  اعداد ر الوط اإلختياري ملتا داف  تقر أ

لية  الذي تم عرضه 2030 التنمية املستدامة ر جو أمام املنتدى السيا رفيع املستوى باألمم املتحدة خالل ش

داف تحت شعار البلدان الذي خصص لتدارس مدى تقدم و  2019 ن الشعوب وضمان  بلوغ األ " تمك

ميع بحلول سنة  لتحقيق  واملساواة" اإلندماج  والعمل جميعا ع 2030مستقبل أفضل وأك استدامة ل

ة العديد من  ية، جودة التعليم، املساواة، املتعلقة ب التحدياتمواج يدة، الرفا ة ا وع، ال الفقر، ا

ية التحتية،  ار، الب ئة ،املناخالعمل الالئق، النمو االقتصادي، صناعة االبت ار، الب   .السالم والعدالة، االزد

ن  وقد س  املرتبة األو من ب قيا تو داف التنمية املستدامة ألفر ت  52صنف مركز أ قية وقد ن دولة إفر

س  تحقيق قفزة عمالقة  مؤشر التنمية املستدامة لسنة  ا بــ 2019تو سنة  8بصعود املة مقارنة  مراكز 

ا اح 2018   .دولة 54تلت املركز التاسع من ضمن حي

 

VI. 2020سنة  توقعات:  

-1. VI  تير اإلطار التطو : شر  وال

ع . - عث املشار ثمار و م  توف مناخ مالئم لالس س ديدة بما  لة الرقمية ا   .إصدار ا

ن مردوديته روع مراجعة وتنقيحمش - د تنظيم القطاع وتحس يد ملز  .مجلة ال

تي - ي وال ابط البي لنظم املعلومات. وضع اإلطار القانو دمات ال   املنظم 

سيق مع مصا وز  - نية بالت رائم السي افحة ا   .رة الداخليةارة العدل ووز اإصدار قانون م

سيق مع وز  - ابية بالت يئة ال ة  رةامراجعة مجلة ال التج  اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصر

  .كمرفق عمومي ضروري 

سيق مع األط - د السم البصري بالت نظيم املش   .اف املتدخلةر إصدار قانون يتعلق ب

تي للمعرف الوط الوحيد للمواطن -  .وضع اإلطار ال

 بتفعيل يتعلق فيما خاصة القطاع حاجيات مع ليتالءم العمومية للصفقات املنظم األمر تنقيح -

وسبة منظومة ابية ا   .بالتجديد املتعلقة والشراءات ال

وكمة لألقطاب التكنولوجية -  .مراجعة منظومة ا
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ة - ددات الراديو   .مراجعة قرار ضبط معلوم اسناد ال

يمكن من التجميع السات  SNC Satellite News Cathering وضع إطار ترتي ملستعم خدمة الـ  -

ى للبث املباشر  اضية و األحداث الك رات الر ات االنتاج أو   لإلخبار لتغطية التظا من قبل شر

 مشغل البث اإلذا والتلفزي.

شاركيه. املواقعحول اعداد قرار  - ا كمحطات قاعدية  يف ة ال تم تص  الراديو

  

-2. VI  امج و مجة لسنة ال ع امل ا 2020املشار عد  وما 
  

 ية التحتية الرقمية  :الب
  

لية .1 ماعات ا ة املندمجة ل   )RNIA3: (مشروع الشبكة اإلدار

مجة  عقد الصفقة
ُ
ط املواقع امل  استكمال ر

ُ
ّ االستغالل  الشبكة نتظر دخول ، من امل  بداية منح

ر    .2020 مارسش

ة املندمجة لوزارة العدلمشروع الشبكة  .2  )RNIA4: (اإلدار

ط  والشروع  2020 سنةبداية  انطالق استغالل الشبكة مع   املواقع.ر

ات تراسل املعطيات ذات استعمال خار  .3 امعية لترك شب  Réseaux Campusلمركبات ا

Métropolitain et de WiFi Outdoor pour les 12 Campus Universitaires et 19 ISETs   

  .2020مواصلة انجاز املشروع خالل سنة 

ل املفتاح العمومي الذي ُينجز لفائدة وزارة الدفاع الوط .4 ي  :مشروع 

  االنطالق  االستغالل الفع للمشروع.

افية .5 غر ية التحتية للمعلومات ا    (INIG) مشروع الب

تم  20قتيدب املسطحة والصور فیة راغوبطلت البیانانتاج امواصلة ا - للمساحة  م وواحدص

سيةد لبالن ام لمتبقیةا    ،التو

اصةت لبیاناج اإلنتا روضع تلباز طنجاإ - ن ا سق إ بقاطجیا درت بالعناو ت لبیاناج انتال

 ،فیةراغوبطلا

جيا تلبیانااضع و - طع  تدر اصة البوابةع  ا للمعلومات  الوطنيةلتحتیة البنیة بمشروع ا ا

غرافية   .ا
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  edunet10مشروع .6

ة لتوف السعة العالية  - بو شبكة االتصاالت لفائدة املؤسسات ال ن التغطية         تحس

 .2020الشروع  إجراءات طلب العروض خالل سنة             
 

يؤ .7 امس  إلنجازال يل ا نات شبكة ا   2021 سنةلألن

ديثة - ة الستقطاب التكنولوجيات ا ددات الراديو ددية  من خالل توف ال يئة النطاقات ال

ا وال  وتوظيف اتف ا امس من ال يل ا ات ا شغيل شب اصة ذات التدفق  5Gل ات ا والشب

  .العا والعا جدا
 

  واإلذا البث التلفزي . مواصلة رقمنة 8

لالستجابة للطلبات  قر ال شبكة البث اإلذاو توسيع شبكة البث التلفزي الرق األر  -

اص  املتوقعة من قبلاملستقبلية  ة جديدة لالقطاع ا توسيع لأو بعث قنوات إذاعية أو تلفز

شمل تغطية ال ي.ل ديدة تبعا للتوسع العمرا  املناطق ا
 

 ونية كومة اإللك   :ا

عتنفيذ مواصلة  ا  ال املشار   مع: تم الشروع ف

ق خارطة تنفيذاالنطالق   - سبة مل الطر ابية وخاصة بال وسبة ال حة ل وسبة بدأاملق  ا

ابية   ،«Cloud First» أوال ال

حات اتخاذالعمل ع  -  املنظم األمر لتنقيح الرق واالقتصاد االتصال تكنولوجيات وزارة مق

وسبة منظومة بتفعيل يتعلق فيما خاصة القطاع حاجيات مع ليتالءم العمومية للصفقات  ا

ابية   .بالتجديد املتعلقة والشراءات ال

ع جديدة -   ع غرار: االنطالق  إنجاز مشار

ثمر واملؤسسات - ة لفائدة املواطن واملس دمات اإلدار ذاترك بوابة موحدة ل دف  املشروع  : 

ان واحد مرتكزة ع إجراءات محينة  إ ة رقمية مندمجة وشفافة  م توف خدمات إدار

س عالقة املواطن أو املؤسسة باإلدارة. سطة لت   وم

ارجية (أ - ونية للشؤون ا دمات اإللك ة وأ-ترك التطبيقات ذات العالقة با  قنصلية).-تأش

ر منظومة  - لة وتطو ي اتيجية إعادة  ات االس ة "انصاف" لتتما مع توج شر إدارة املوارد ال

ال. ى  ا   الوطنية لإلصالحات الك

 

 ونية واإلستعماالت والتجديد  :األعمال اإللك
 

س الناشئة: -   برنامج تو
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 ن بالعالقة  إستكمال ن املتعلق انب ونية للمؤسسات الناشئة خاصة  ا ر البوابة اإللك تطو

قية الوزارات  ن وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرق و وتبادل املعطيات وامللفات ب

عنوان املؤسسات الناشئة  وافز واإلمتيازات  ل العمومية املعنية بإسناد ا يا وذلك  قصد وال

ة  سبة لإلجراءات اإلدار اطب الوحيد للمؤسسات الناشئة بال ونية  ا جعل البوابة اإللك

ا.   املتصلة 

  ن س الناشئة واملتعلق ع من برنامج تو ن الثالث والرا سبة للموكن رنامج تنفيذي بال إعداد تصّور و

ر الكفاءات تباعا ب غراو تطو    .اإلدماج ا

 قية  إطار املشاركة واملسا تكثيف رات العاملية وخصوصا اإلفر سية  جميع التظا مة التو

قية للمؤسسات الناشئة، فر ة إقليمية و س وج  تجسيم التوجه نحو جعل تو

 ثمار غطي املراحل  الشروع  إسناد تراخيص لصناديق إس ل املؤسسات الناشئة  مخّتصة  تمو

  األساسية لنمو وتطّور املؤسسات الناشئة

  سيق مع املرصد الوط للصفقات العمومية ق امل 2014لسنة  1039تنقيح لألمر عدد لالت
ّ
تعل

نظيم الصفقات العمومية بخصوص إرساء منظومة التجديد املفتوح  – Open Innovation-ب

عداد برنا يع التجديد املفتوحو   .مج ل

د من املرونة  اعداد - دف إضفاء مز يف املعطيات العمومية  تم  والشفافية،مرجعية وطنية لتص س

ا ا  ع مستوى  2020من سنة بداية  اعتماد ستغل ل واملؤسساتالتطبيقات ال  يا العمومية ع  ال

سةو  OFFICE 365غرار  ي  املراسالت  منظومة عل و   . GECللتصرف االلك

نامجوضع تصّور  - ددة.تأالـ ل   يل الرق للمؤسسات الصغرى واملتوسطة ا

عد والفضاءات التكنولوجية  مجال تكنولوجيا  إنجازكراس شروط اصدار  - يئة مراكز العمل عن  و

مة مالية من صندوق تنمية املواصالت  قبلواالتصال من املعلومات  لة لالنتفاع بمسا واص، واملؤ ا

 .وتكنولوجيا املعلومات واالتصال
 

 

  شأ دمات خارج بلد امل س الذكية"نقل ا  "تو

 

س الذكيتم تصميم برنامج  نامج مدته خمس سنوات ةتو م   ك سا دف الرئ بما  ز تحقيق ال عز

و خلق  س الذكية و ا  عمل،فرصة  50000لتو شاؤ لكنه يولد أيًضا خطر فقدان ديناميكية إيجابية تم إ

نامج.قطاع  ال اء ال   بمجرد ان

دودية  س الذكيةنامج الزمن ل ونظرا  س الذكية من  الضروري ، أصبح من تو مراجعة تنظيم وحدة تو

ام  ارج خاصة وأن م ا  الداخل وا ا ام لضمان أك نجاعة  التصرف مع شر ع امل لة وتوز ي حيث ال



32 
 

س الذكية  عالقة وطيدة بتطورات السوق العاملية  مجال االقتصاد الرق مما يتطلب توف  وحدة تو

ق و  سو انيات فاعلة لل ديثة.إم ة رائدة  مجال التكنولوجيات ا وج س  ج لتو و   ال

 

ة القادمة يتجه العمل   :نحو  الف

ل  - يا سيق مع ال ثمار  ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالت ج واستقطاب االس و ال

  املعنية,

دمات خارج بلد  - شاط نقل ا وض ب س الذكية ل إبرام االتفاقيات ال تندرج  إطار مشروع تو

عة  شأ  مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومتا ا،امل   إنجاز

س الذكية، - ع ال تندرج  إطار مشروع تو سيق إنجاز املشار  ت

عنو  - ا الدولة  م  سيق إسناد االمتيازات ال تل عة إنجازان املشروع ت امات األطراف  ومتا ال

ذه االمتيازات   املنتفعة 

ر الكفاءات  مجال  - ا لسوق الشغل. واالتصال تكنولوجيات املعلوماتالعمل ع تطو  و مطابق

سية  مجال تكنولوجيات  - ة التو شر ي ملالءمة قدرات وكفاءات املوارد ال ترك نظام معلوما

املعلومات واالتصال مع متطلبات فرص العمل  مجال االقتصاد الرق وتخصصاته ودعم 

شغيلية ر القدرة ال  .وتطو

 

 مجال السالمة املعلوماتية بناء القدرات   

ي - اديمية سالمة الفضاء السي الةبالت "Cyber security academy" إحداث أ ن الو  سيق ب

د العا للدراسات التكنولوجية  للمواصالتاملدرسة العليا و  الوطنية للسالمة املعلوماتية واملع

ن  مجال السالمة املعلوماتية و   .لتدعيم الت

سيق مع وزارة التعليم العا والبحث العل  - ماجست م  مجال حماية الفضاء  حداثإل الت

ي  ."Cyber defense" السي

  

 ددي   :الطيف ال

يئة النطاقات  بطوض )Spectrum refarmingإعادة استغالل الطيف الراديوي ( - برنامج عمل ل

ددية  اال وال  وتوظيف اتف ا امس من ال يل ا ات ا شغيل شب اصة ذات  5Gل ات ا والشب

  .)…Private LTE – Smart Gridالتدفق العا والعا جدا ع غرار (

جية - ر شبكة املراقبة بصفة تدر اتيجية، تركتحديد املواقع : تطو ، محطات ثابتة جديدة اإلس

  .اقتناء وحدات متنقلة
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سية: تحديدترك شبكة املراقبة  - رومغناط ساسة، تركاملواقع  الك ات ا ط ، التج ر

سية) رومغناط عة (مرصد املراقبة الك ات بمركز التحكم واملتا   .التج

ة - ددات الراديو س واملراقبة التقنية لل ر شبكة الق  .تطو

رفاء من إيداع طلب  - شاء بوابة رقمية تمكن ا صول ع موافقاتإ ددات : ا استعمال ال

ط سداء املعاليم املوظفة ع ا عد و ة عن    .الراديو

سية بصفة  - رومغناط  اطالع :آليةترك منظومة واب تفاعلية لالطالع ع نتائج القياسات الك

سياملواطن ع القياسات  رومغناط ات ، ةالك توف جميع املعطيات املتعلقة املستو

ر  سيةالك سّية ع موقع الواب، ومغناط رومغناط قول الك ر القياسات ل   .ادراج تقار

  دمات يديةتنمية ا   :ال

 التحّول الرق -1
 

ي  الوثائق - و س إطار  اعتماد منظومة التصرف االلك ونية بدون  تكر إرساء إدارة الك

.  سند ور

شمل خدمات مالية  استكمال إنجاز - ي للبنك الرق والذي   100مشروع النظام املعلوما

واتف الذكية. % نات وتطبيقات تفاعلية ع ال  رقمية ع األن

ابية ( - وسبة ال اضية عالية تمكنه من cloudتوسيع منصة ا ية اف ) لتوف سعة تخز

عة  .املرونة والقدرة العالية ع االستجابة السر  ملتطلبات التحول الرق

ثمارعث صندوق  - اب املؤسسات الناشئة ع مل (Start up Post) اس ساندة ومرافقة أ

يد التو والقابلة للتصدير. ر حلول رقمية وتطبيقات اعالمية مجددة لفائدة ال  تطو
 

 

ونية -2  التجارة اإللك
 

ة منافسة كبار  ا يؤ  يد التو  إطار ال عمل ال ونية  ن  مجال التجارة االلك املتدخل

ا وذلك  إطار شراكة مع شركة  سية ودفع تصدير قي للمنتوجات التو سو ال ال ر ا ع تطو

. ا ونية أو اقتناء سوق اف   مجال التجارة االلك
 

 

ية -3 س دمات اللوج ر ا  تطو
 

ع البعائثمراجعة  - ا لل آجال ترحيل وتوز ناس بالتجارب ع الصعيد الدوتقليص م  ،باالست

ر  - ة االشروع  أنجاز دراسة لتطو ن موج ية من خالل إحداث خدمة التخز دمات اللوجس

ونيةباألساس للمؤسسات الناشطة  ميدان التجارة   .اإللك
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ونية ( اقتناء - دية إلك  .)Consignes électroniquesصناديق بر
 

  

يدية  -4 ن التغطية بالشبكة ال  تحس
 

د سنةمكتب  16إحداث  - غطية ضعيفة 2020 بر سبة  د  ش ة للمناطق ال    .موج

 .2020خالل سنةموزع ا جديد لألوراق املالية  200ترك انطالق  -

 m-POS.لة طرفية آ 800إقتناء وترك  -
 

VII.  املسائل املطروحة 

 امس يل ا ك شبكة اإلتصاالت ل  .دراسة واختيار التصور األمثل ل

  ة املندمجة ات اإلدار دمات ذات القيمة املضافة بالشب ك ا تحديد التصور األمثل ل

ا  .والشروع  ترك

  ن نظم املعلومات العمومية من خالل إرساء منصة تكنولوجية ابط البي ب س مبدأ ال تكر

ا  دف ضمان مواكب ى باإلدارة  يل املنظومات املعلوماتية الوطنية الك وطنية موّحدة وتأ

 للتطورات الوظيفية والتكنولوجية.

  رساء إطار تنظي ي للمواطن واملؤسسة و و ف اإللك استكمال إرساء منظومة وطنية للتعر

 وترتي مالئم طبقا للمعاي الدولية.

  ومة املفتوحة (إرساء محيط تكنولو س مبادئ وآليات ا ) وحق Open Govمالئم لتكر

 ).Open Dataالنفاذ للمعطيات العمومية (

 .ة لفائدة املواطن واملؤسسة ط املوّج ة ع ا دمات اإلدار  عميم ا

 .ة دمات اإلدار س الثقة الرقمية  ا  ضمان درجة عالية لسالمة نظم املعلومات العمومية وتكر

 سر سق رقمنة املعامالت املالية ال د من تداول األموال النقدية  Decashingع   توسيع و ل

ل الرق   . إطار اإلدماج املا نطاق خدمات التمو

  وال  نظام الدفععميم اتف ا ة اليومية" M-Payment"ع ال  .ع جميع املعامالت التجار

 ر ع  الشغل سوق ا ملتطلبات مالءمو  واالتصال املعلومات تكنولوجيات مجال  الكفاءات تطو

ن ا والدو   .املستو
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VIII .   عة :  تطور أبرز املؤشرات متا  قطاع تكنولوجيات االتصال واإلقتصاد الرق

داف  أ

طط  ا

   2020سنة 

  انجازات  توقعات  تقديرات
  املؤشر

2020 2019  2018  2017  2016  2015  

ية التحتية الرقمية                        محور الب

10%    %10,3  %8,9  7,1%  5,8%  5,3%  

ات  نات ع الشب ات باألن ا عدد اإلش

ل     100القارة ذات التدفق العا ل

  ساكن (%)

90%    %81,8  %75,8  65,2%  62,8%  61,9%  

نات ات باألن ا ات  عدد اإلش ع الشب

ل  والة ذات التدفق العا ل  100ا

  ساكن(%)

100%      %46,1  44,5%  37,5%  30,7%  
نات   شبكة األن سبة األسر املرتبطة 

(%)  

6%      %1,8  1,4%  1,3%  1,2%  
ات ا ات ذات التدفق  عدد اإلش بالشب

ل            ساكن(% ) 100العا جدا ل

≥16 Mb/s  

غطية املناطق البيضاء  -  0%  10% %54 %63 %100     سبة 

  

%86 %47 %39  ….  10%  -  

ا نفاذ ا  سبة اإلدارات ال لد

خدمات الشبكة الوطنية املندمجة 

  )RNIAلإلدارة (

  
%99,5  %99 %98,5  98%  97%  -  

التلفزة الرقمية شبكة غطية سبة 

  )TNT ( األرضية 

 
%92 %82 %52 -  -  -  

البث اإلذا الرق غطية شبكة  سبة

)Couverture Radio numérique(  

    

   30%  0%  -  

سبة التغطية لعمليات املصادقة ع 

عة واالستالم الف  الدراسات واملتا

ات ذات التدفق العا ع  للشب

ة ودلك باالعتماد ع  األلياف البصر

  عدد االتفاقيات املمضاة

ونية واالستعماالت والتجديد   محور األعمال اإللك

نات األعوانسبة   37,7%    %38,1        70% ن لألن   املستعمل

1500  2000  1850  1657  1423  1202  951  
ة (املستعملة  عدد املواقع التجار

نات ) الص ع األن   دمات ا

نات  46,5%  49,6%  55,5%  %64,2  %70  %75  80%   سبة مستعم األن
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داف  أ

طط  ا

0202سنة   

  انجازات  توقعات  تقديرات
 املؤشر

2020 2019  2018  2017  2016  2015  

ونية  كومة اإللك محور ا  

انت اإلدارة     5  8        25 دمات بأن   عدد ا

25 
  

50  20  4  4  -     
دمات املندمجة املوضوعة  عدد ا

ابط البي   بمنصة ال

100 
  

    40%  20%     
سبة الوزارات املنخرطة بمنظومة 

ي و اسل اإللك   ال

  

  

   6  -    

دمات ذات القيمة املضافة  عدد ا

انات  ة للموظف واملستغلة بأن املوج

 )cumulatifاإلدارة (

  

  

   1  -    
ابط البي  ترك املنظومة الوطنية لل

ن نظم املعلومات الوطنية  ب

  

20  9 3  3  -    
ونية ذات  دمات اإللك عدد ا

دثة (( ة ا  cumulatifاألولو

  
  

  

  *6 7   

الوزارات املستغلة ملنظومة عدد 

ي للمراسالت  و التصرف االلك

)cumulatif( 

ونية      1  7 7  10  عدد خدمات املصادقة اإللك

  

1   1 
(ETSI456 101) 

1  
( ETSI 

042 102)  
 

ادة املطابقة للمعاي  صول ع ش ا

ونية  الدولية  مجال املصادقة اإللك

)2016-2017( 

  

 

4  3 3  2  2 1 

 Cyberdrillعدد العمليات البيضاء 

مات  ة للتصدي لل ز ا لتقييم ا

انية  السي

  

 

4  3 3  2  2    

عدد مراكز إدارة السالمة املعلوماتية / 

مراكز االستجابة للطوارئ املعلوماتية 

)cumulatif( 

س الذكية  محور تو  

50000 
 2885منجز   6000

  6000من 
مة  خلق فرص عمل جديدة  -  3759  5696  5198   املسا

 

ومة.  *: تم  دمج وزارة الوظيفة العمومية مع رئاسة ا
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