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1. ــاـلـةـ ـاـلـوـ ـفــ  ــ :اـلـتـعـ

اف وزارة:الصفة ـــــــة صـــــــنف "أ" تحت إ غة إدار ـــــــة ال تك صـــــــ مؤسســـــــة عموم
ات اإلتصال و اإلقتصاد الرق تكنولوج

اإلحداث نص  والمتعلــــــــــــــــق2000 أوت 9 المــــــــــــــــؤرخ  2000 لســــــــــــــــنة 83القــــــــــــــــانونـ عــــــــــــــــدد :  
ـة للمصـادقةـ الـة الوطن ـة، والـذي أحـدثت الو ون ادالت والتجارة اإلل الم
مقتضاه ة  ون .اإلل

م والمــــــــــــــــا اإلداري التنظ
:

ر 10 المــؤرخ  2000 لسـنة 2331األمر عـدد  تـ ط2000 أ ضـ  المتعلـق 
ــــــــــــة للمصــــــــــــادقة الــــــــــــة الوطن ســــــــــــي الو م اإلداري و المــــــــــــا و طــــــــــــرق  التنظ
ة ون  ،اإلل

االجتما المقر م :  ق رواد  انة3.5القطب التكنولو الغزالة- ط  - أر

األسا النظام ـــــــــل 14 المـــــــــؤرخ  2008 لســـــــــنة 1044األمـــــــــر عـــــــــدد :   والمتعلـــــــــق2008 اف
ـــة للمصـــادقةـالخـــاصالمصـــادقة ع النظـــام األسا  الــة الوطن ــأعوان الو  

ة ون االل

ل التنظ  المتعلــــــــــــــــق2011 أوت 3 المــــــــــــــــؤرخ  2011 لســــــــــــــــنة 1094األمــــــــــــــــر  عــــــــــــــــدد :اله
ة  الة الوطن ل التنظ للو ةللمصادقةالمصادقة ع اله ون  االل

ةإسناد ف ــــــــــة 19 المــــــــــؤرخ  2016 لســــــــــنة 900 الحكــــــــــو عــــــــــدد األمر: الخطط الوظ ل 2016 ج
وط إسناد  ط  ض وط اإلعفاء منهاالخططالمتعلق  ة و ف .  الوظ

والعنوان  االل : tuntrust@tuntrust.tn

www.tuntrust.tn :موقع الواب
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ة المراجع القانون  :

ــة   17   المــؤّرخ    2001   لســنة   1667  األمــر عــدد  ل وط   2001   ج المصــادقة ع كــراس ال والمتعلــق 
ة ون شاط مزود خدمات المصادقة اإلل ممارسة  . الخاص 

ـــــــــة   17   المـــــــــؤّرخ    2001   لســـــــــنة   1668  األمـــــــــر عـــــــــدد  ل جراءات الحصــــــــول ع   2001   ج والمتعلـــــــــق بــــــــ
ة ون شاط مزود خدمات المصادقة اإلل .الموافقة لممارسة 

، المــــــؤّرخ   ــــــات االتصــــــال و االقتصــــــادـ الــــــرق ــــــر تكنولوج ــــــة    19  قــــــرار من وز ل  والمتعلــــــق  2001   ج
ة والوثوق بها ون شهادات المصادقة اإلل ة المتعلقة  ات التقن ط المعط ض  .

،ـ المـــؤّرخ   ـــات االتصـــال و االقتصـــاد الـــرق ـــر تكنولوج فـــري      21  قـــرار من وز نقيح   2018   ف يتعلـــق ب
ـــــة 19و اتمـــــام القـــــرار المـــــؤرخ   ل ـــــة لمنظومـــــة احـــــداث2001 ج ط المواصـــــفات التقن ضـــــ  المتعلـــــق 

و و المر االمضاء االل ة لمنظومة الختم االل غة قانون ضفاء ص ب  TN CEV 2D-Doc.

ــة   21   المــؤرخ    2008   لسـنة   2639  مــر عـدد األ ل ـد   2008   ج جـراءات تور وط و ط  ضـ ق  والمتعلــ
ات االتصاالت شف ع ش ق وسائل أو خدمات ال س  و

2. ـــ اـلــمـوـكـوـلــةـ اـلــمـهــاـمــ ـاــلـةـ إــ اـلـوـ

ة ون ة للمصادقة اإلل ّ الة الوطن من  TUNTRUST إّن مهّمة الو :  ت

- ــة واإلدارة ون ــادين التجــارة اإلل ــة  م ون ــادالت اإلل ضــمان ســالمة المعــامالت والم
ة ون اإلل
عد ة عن  ة والمال ّ ...و الخدمات البنك

- ة ّ ة األجن ون ادلة مع سلطات المصادقة اإلل اف مت ات إع ّ . وضع اتفاق

- ة  ون هاـ ، و إلغاؤها(توف شهادات المصادقة اإلل )إصدارها، ،  .

- ل المفتاح- شف و ه ات ال و وتقن ن  مجال اإلمضاء اإلل حث و التك ال
.العمو

- ات والخــــدمات عــــ ـــة للشـــ ون اح حلــــول لتــــأم الســــالمة  نطــــاق المصــــادقة اإلل اقـــ
انات نات واإلن  األن

- قة الوسائل المصادق عليها ت من مطا شف و الت .المصادقة ع وسائل ال

- ة ون شاط مزود خدمات مصادقة إل منح رخص تعا 
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3. اــلـمـؤـســسـةـ مــجـلـســ

ام األمر عدد  أح ر 10 المؤرخ  2000 لسنة 2331عمال  ت م والمتعلق2000 أ ط التنظ ضــ  
الـــــــة وخاصـــــــة الفصل ســـــــي الو ــــــــددـاإلداري والمـــــــا وطـــــــرق   منـــــــه، يتكـــــــون أعضـــــــاء مجلس4  عــ

:المؤسسة من األعضاء اآل ذكرهم

الصفة االسم واللقب أعضاء المجلس

س رئ ن التل دة س الس الة المدير العام للو

عضو د أسامة الش ممثل عن رئاسة الحكومة الس

عضو د نادر شوشان ة الس ممثل عن وزارة الداخل
عضو ي د جمال م ممثل عن وزارة الدفاع الوط الس
عضو مـ شطورو د ال د ع ممثل عن وزارة العدل الس

عضو
دة الســـ ضــــها  دة  ســــناء الهـــواري والــــ تم تع الســــ

ة من  دا ة هاش  2019 مارس 25حب
ــــــــــــــــــــــــــــــات ممثــــــــــــــــــــــــــــــل عن وزارة تكنولوج

االتصال واالقتصاد الرق
عضو ي اب الح د خ الس ممثل عن وزارة التجارة

عضو
د الســــــــ ضـــــــه  ف واـلـــــــذي تم تع ــــــــد ال د ول الســــــــ

ة من  دا ان الخرشا  2019 نوفم 06سف
ة ممثل عن وزارة المال

عضو زة المرا دة ع  الس
ثمار ـــــــة واإلســـــــ ممثـــــــل عن وزارة التنم

والتعاون الدو

عضو
ب د نج الســ ضه  د لط جنان والذي تم تع الس

ة من  دا 2019 نوفم 06جمور 
ممثل عن البنك المركزي التو

عضو د مراد الملي نات الس ة لألن س الة التو ممثل عن الو

عضو دة سا دة حم  مراقبـ الدولة الس

ات خالل سنة 4  هذا وقد إجتمع مجلس المؤسسة ما 2019 مناس : موزعة 

 ــــخ 77مجلس مؤسسة عدد  2019  مارس29 بتار  
 ــــخ 78مجلس مؤسسة عدد  ة24 بتار ل 2019  ج
 ــــخ 79مجلس مؤسسة عدد  ر 16 بتار ت 2019 أ
 ــــخ 80مجلس مؤسسة عدد  2019م نوف 27 بتار
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4. 2019لـسـنـةـ  اـإلـــنـجـاـزــاـتــ وـ اـألـــحـدـاـثــ أــهـمـّــ

ـة  ـلخـــدـمـاـتجـــوـد ـرـوـنيـــة ـوـا ـكـت ـل ـإل ـقـة ـا ـد ـل ـاـلـمصـــا ـــة ـفـي ـمجـــا ـدـوـلي ـل ـيـر ـا ـي ـلـمعـــا ـبقـــة ـا  ـو ـمـطـا
ـجـوـدـة ـرـة ـاـل ـا ـد ـم ـإ ـظـا  ـن

الـــة منـــذ ســـنة  ـــة 2014عملتـ الو قـــة المعــــاي الدول  ع تحســــ جـــودةـ خـــدماتها و ع مطا
الــة منـذ سـنة قة ال تحصــلت عليهـا الو ة، و  ما  شهادات المطا ون مجال المصادقة االل

2019 مع الحفاظ عليها إ سنة 2014 .  

- ــز الثقــة ال و تع ــا"ـ و المتعلقــة بتحســ االســتق ال "مرح الحفــاظ ع عالمــة جــودةـ اإلســتق
 ،مع حرفائها

- ار قة للمع شهادات تـأم موزعـات  ETSI 102042 الحصول ع شهادة المطا و المتعلقة 
ع  SSL الواب من ن

- ة   قــــة للمعــــاي األورو ETSI الحفــــاظ ع شــــهادة المطا  319 411-1, ETSI 319 411-2,
ETSI  319  421   
ت ــــهادات التـــــوق ـــة و شـ ــ ون و و شـــــهادات األختــــام اإلل ــــ ـ ـــاء اإلل شــــهادات اإلمضــ و المتعلقـــــة 

و اإلل

- امل Iso27001v2013 و Iso 9001v2015 الحصـــول ع شـــهادة النظـــام المت والمتعلقـــة  
ة وجودةـ الخدمات السالمة المعلومات
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ـة ـي ـوـل ـد ـل ـر ـا ـي ـي ـا ـمـع ـل ـقـة ـل ـب ـة ـمـطـا ـد ـي ـتـوـجـاـت ـجـد ـن :ـبـعـث ـخـدـمـاـت ـو ـم

ـة ع ون ة للمصادقة اإلل ّ الة الوطن ــة توفــ منـاخ ثقـة وسـالمة تعمل الو ون ـادالت اإلل للم
،ـ وذلك من ر اإلقتصاد الرق اقة من المنتوجات و الخــدمات لدعم تط م  ر و تقد  خالل تط

ــــا  التــــا ــــة و يــــب الرســــم الب ون ــــة  مجــــال المصــــادقة اإلل ــــة للتطــــورات التكنولوج الموا
الة من سنة   اقة خدمات الو 2019 إ سنة 2016تطور    : 
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ـمـرـئـي ـل ـا ـي  ـتـرـوـن ـك ـل ـال ـم ـا ـخـت ـل TN CEV 2D-DOC ـمـنـظـوـمـة ـا

و المـر ـ و الـ تمكن من تـأم الوثــائق  TN CEV 2D-DOC  تم وضـع  منظومــة الختم اإلل
ـــــة الصــــــادرة عن ون ـــــة و اإلل ــــــل و اإلدارات الورق ا ـــــور،  مختلـــــف اله ع غـــــرار شـــــهادات األجـ

ة هاـ من الوثائق اإلدار ة، شهادات العمل و غ ، الوثائق البنك ة، الفوات .الشهادات العلم

جــائزة الرقمنــة  القطــاعـ العــام و قــد تــوجتـ  هــذه المنظومــة   « Mobile App for gov »  
.Tunisi Digital Summit 2019 اطار الدورة الثالثة  للمنتدى

و المــــر  ـــ TN CEV 2D-DOC  و يتمثــــل الـــــختم اإلل قــــة المؤمنـــة   الــــذي يوضــــع ع الوث
عة ة  ل رمـــــز اســـــتجا QR CODE شـــــ ة المنصـــــوص عليهـــــا   ســـــ انـــــات الرئ حتـــــوي ع الب

قة ل المصدر لها الوث و لله اإلمضاء اإلل لة  . مذ

س الحكومــة عــدد  شــور رئ ــة26 المــؤرخ  2018 لســنة 22و  هــذا اإلطــار تم اصــدار م ل  ج
ــــــل2018 ا ــــــة لحث مختلــــــفـ اله و المــــــر لتــــــأم الوثــــــائق اإلدار ــــــ  حــــــول اعتمــــــاد الختم اإلل

ة ع االنخراط بهذه المنظومة .العموم

قـــــة و من صـــــحة ت من مصـــــدر الوث مكن من الت و المـــــر  ـــــ و تجـــــدر اإلشـــــارة أن الختم اإلل
ــة ــذلك فــإنـ اعتمــاد هــذه التكنولوج ســخها، و  ة أو عنــد  غتها األصــل ــانت  صــ محتواهــا ســواء 
ـــــاء إجـــــراءات ــــــة خاصــــــة من خالل إعفــــــاءـ األفـــــراد و المؤسســـــات من أع ســـــط اإلجـــــراءات اإلدار ي

مـــا أن  قـــةـ لألصـــلـ . ســـخ المطا س و ال ـــة تمكن من تـــأم الوثـــائق ضـــد مخـــاطر التـــدل هـــذه التقن
ر و ال

 :يبين الجدول التالي أهم اإلحصائيات حول استخدام  األختام اإللكترونية المرئية

ــــخ امضاءالمؤسسة قةتار اسم الوث
األختام عدد

 الصادرة

ة 2018ماي  وزارة ال
ا و ختم الور ا شهادات ال
م االسا و كشوف التعل

االعداد
896025

ل  السجل الوط للمؤسسات 403803السجل التجاري2018اف

ةـ ة  الجامعة المرك ل ة2018ج 5565شهادة علم
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افل تونة ت فري  ال 33ملحق بن2019ف
قرطاج ة للمهندس  ة2018جوانـ  المدرسة الوطن 796شهادة علم

ا للمواصالت ة  المدرسة العل ل ة2018ج 945شهادة علم

ة لإلدارة ل  المدرسة الوطن 2018اف
شهادة مشاركة  دورات

ة تك
811

ــــــــــــا المعلومـــــــــــــات المعهــــــــــــد العــــــــــــا لتكنولوج
 واالتصال

ل  ة2018اف 221شهادة علم

ـــــــة  المعهـــــــد العـــــــا للدراســـــــات التكنولوج
س ة2018 نوفم المواصالت بتو  363 شهادة علم

ثمار ة لالس س تم الهيئة التو س
2018

ثمار االس ــــح  شهادة الت
ات   شهادة  تغي معط

6 

2019ماي  الصندوق الوط للضمان االجتما  1363 وثائق  5 

ل شغ ن المه و ال 2019ماي  وزارة التك  0 وثائق  4 

ـــــــة  المعهـــــــد العـــــــا للدراســـــــات التكنولوج
س  المواصالت بتو

ة2018نوفم  484شهادة علم
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4.3 ـــ ـشـفـ ـــ وــسـاـئـلــ اـلــ :اـلـمــصـاـدــقـةـ عـ

لغت عدد الملفــات2019 يب الجدول التا عدد الملفات ال تمت دراستها خالل سنة ث   ح
نهـــا 969  ملفـــات من2و» ب « ملفـــا من الصـــنف 227و »  أ « ملفـــا من الصـــنف 740 ملـــف من ب

ــــنة ». ج «الصــــــنف  الــــــة خالل ســ ــــواردة ع الو ــــدد الملفــــــات الــ ـــــوا عــ ـــــب الجـــــــدول المـ 2019و
: حسب الصنف

عدد شهاداتـ المصادقة الملفات عدد 
المسلمة

الملفات
ال ال
تحتوي

ع
شف ال

ملفات
صددـ
الدرس

عجبأ المجموـجبأالمجم
1114ع

74022729697182242944

شاط : تطور ال

شف حسب السنوات .ي الجدول الموا عدد شهادات المصادقةـ ع وسائل ال

ة عجبأالف المجم
ة التطور س
(%) السنوي

سم 1من  ة مو شهر  د -201680425641065 جان إ غا
سم 1من  ة مو شهر  د 0,1- %201775730511063 جان إ غا

سم 1من  ة مو شهر  د 3,3 - %201876026441028 جان إ غا

سم 1من  ة مو شهر  د 8,2- %20197182242944 جان إ غا

4.4 ـةــ ــــتـقـنـ ـــــاـرـاــتــ اـلـ ـشـ  :اـالـــسـ

ــــــة ان ــــــار األجهــــــزةـ المــــــوردة قصــــــد التحقــــــق من إم ــــــة  اخت شــــــارات التقن شــــــاط االس يتمثــــــل 
ث يتم  صـورة وجودهـا إخضـاع هـذه األجهـزة للمصـادقة شـف ح .احتوائها ع منظومة ال

شــف المــوردة،ـ علمــا وأن هــذه الخدمــةو ــة وســائل ال ــة مراق م آل شــاط  تــدع ســاهم هــذا ال
ــــة لفائــــدة الحرفــــاءـ صــــفة مجان ــــا  شــــارات.تــــوفر حال ــــب الجــــدول التــــا عــــدد ملفــــات االس  و

ة المقدمة منذ سنة  ة مو و 2016التقن 2019 سنة غا  :
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4.5 ـقـةـ ـتــ مـنـ اــلـمـطـاــ ـ :اــلـتــ

شــف الــ ــد لوســائل ومعـــدات ال ــة عنــد التور ــة الفن ـــة المراق شــاط  إطــار عمل ينـــدرج هـــذا ال
قـة منـذ سـنة . تمت المصــادقة عليها ت من المطا 2016و يـب الجـدول التــا عـدد شـهادات الت

لغ عددها الجم 2019و مو سنة  .  شهادةـ2523 وال 

قة عدد شهاداتالسنوات ة التطور المطا س  

20162204-

20172350% 6,7
20182406% 2,3
20192523% 4,8

15

ة الةالف ة التطورالملفات الواردة ع الو س
201656-
201749% -12,5

201838% -22

201915% -60



4.6 ــاـلـةـاــلـتــظـاـهـرــاـتــ ـــ شـاـرـكــتــ فـيـهــاـ اـلـوـ ـةـ اـلـ : اـلـوــطـنـ

 ــ ــ ــة ــ ــ ـ س الرقم ــــة تـــــو ـــدورة الثالثـــــة لقمـ ــار الــ ــ Tunisia  اطـ  Digital  Summit، الـــــة  م الو ــ ــ تم تكـ

جائزة ة  ون ة للمصادقة اإلل ة الوطن ون قة للهــاتف الجــوال للحكومـة اإلل أفضل تطب  « Mobile App

for DigiGov » س الحكومة ــل رئ ر.  من ق الـة  تطـ جـا لمجهـودات الو م تت قة وجـاء هـذا التكـ تطب

QR-Check ة ون ر اإلدارة اإلل ة المستعملة لتأم الوثائق و تط ة المرئ ون ت من ألختام اإلل . للت

 ــة "  ــل المفتــاح العمــو و الثقــة الرقم س اإلقــال له ــة من "منتــدى التقــي الــة الــدورة الثان نظمت الو

ل 5 و 4يو  ة2019 أب س ات االتصال واالقتصاد الرق التو ة وزارة تكنولوج ، تحت رعا ج   فندق ر

التعـــــــاون مــــــع االتحـــــــاد اـلــــــدو لالتصــــــاالت (ITU) و  (ATU) واالتحـــــــاد اإلفــــــ لالتصـــــــاالت  ــــــة  والمنظمــــــة الع

ا المعلومات واالتصاالت ز التعاون األقال وق .(AICTO) لتكنولوج د ركز المؤتمر ع مدار يوم ع تع

ـــــــة من افحـــــــة و الوقا ــــــة لم م ب تنظ ــــــة وأســـــــال ســــــيق الجهـــــــود والتوصـــــــل إ حلـــــــول تقن ـــــــة لت مجــــــال الثقـــــــة الرقم

ة ن دات السي .التهد
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 عــة من المشــاركة   ســخة الرا معـــرض20 إ 18من  SITIC AFRICA 2019  ال  جـــوانـ 

رم ال

 اء العمو يوم  مقر2019 جوانـ 26المشاركة  صالون ال   U ca

4.7 ـاـلـةـ ـــ شـاـرـكــتــ فـيـهـاــ اـلـوــ ـةــ اـلـ :اـلـتـظـاــهـرـاــتــ اـلـدــوـلـ

: وقد تمثلت 

- ة للتعاون الدو  اطار  ور الة ال ة نظمتها الو مشاركة مهندس أول  دورة تك

وع منظومة ة2019 نوفم 23 ا 16ذلك من و    e-citoyenم ا الجن كور  .
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5. ـــ ـــ اـلـمـســتـوـىــ اــلـمـاـ اـإلـــنـجـاــزـاـتــ عـ

4.8  اـإلــيــرـاـدـاــتــ

متــه 2019لــغ رقم المعــامالت خالل  ة إنجــاز 4265,690  مــا ق ســ ــــ  أ د ب  مقارنــة% 88 تقــدر 
ة لسنة  ان الم ـ  2019ما تمت برمجته     أد4850والمقدرة 

ــــنة  ـــة لسـ مجــ ــــرادات الم اب عـــــدم تحقيـــــق اإليـ ــــ  لعـــــدم خالص خـــــدمات قـــــامت2019و ترجـــــع أسـ
ـــــات ممضـــــاة  خصوصـــــها  ـــــة لـــــديها إتفاق ســـــدائها  لفائـــــدة مؤسســـــات عموم الـــــة ب وزارةمـــــع الو

ة  اضة،الداخل ال كة النهوض  ة وكذلك  وزارة ال  promosport 

حساب األلف دينار)  )

ة اإلنجاز س 2019إنجازات  2019مح  مج  2019م انات الب

% 143 1782.880 1450 1250 ة ون شهادات المصادقة االل

% - 7.8 645.264 560 700 شف المصادقة ع وسائل ال

% - 11 1015.810 1000 1150 قة ت من المطا الت

- 658.202 - 1700 ات االتفاق

- 163.534 100 50 ل أخرى ف و مداخ ل التوظ مداخ

% 88 4265.690 3110 4850 ع المجم

ة لسنة  س ال ــــع رقم المعامالت  ا أسفله توز شطة2019مثل الرسم الب  ع مختلف األ
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4.9 ــفــ ــةـ اــلـتــ ـــاـنـ اـنـجـاـزـاــتــ مـ

ف خالل ســنة  ف الت ة إنجــاز قـــدرها  د. أ4812,568مــا قــدره  2019لغت مصــار ســ %99ب
عنـوانـ سـنة  ــة  ـة التقدي ان الم لـغ  2019مقارنـة  م ، جـدول. أ د 4850الـ قـدرت  مـا  و ف

ــــــا تفصــــــ  الــــــة خالل ســــــنة  رســــــم ب ف للو ة االنجــــــاز مقارنــــــة 2019لنفقــــــات الت ســــــ و
التقديرات .

حساب األلف دينار)                      )

ة س
اإلنجاز

فه مح  ما تم 
2019

ة ان الم
ة التقدي
ف  للت

فقات
ّ
ان الن ب

% 116 847.374 729 672 ات مش
608.591 550 493 ة  أدوات إعالم
30.957 30 30 اتبـ لوازم الم

157.217 100 100 اء والغاز ه الماء وال
47.031 45 45 وقود  
3.578 4 4 اءات مختلفة  

% 97 1249.040 1286 1363 ة ّ خدمات خارج
372.940 366 443  مناولة عامة 

157 150 150 ف كراء مصار
18.836 20 20 صالح وسائل النقل انة و ص
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646.970 690 690 انة واإلصالح األخرى ّ ات الص ّ عمل
53.294 60 60 أقساط التأم

% 87 263.025 300 280 ة أخرى ّ خدمات خارج

17.308 25 25 ات الوسطاء واألتعاب
ّ
مرت

77.059 80 80 ن ف التك مصار
24.534 20 20 ة   المساهمةـ  المنظمات الدول
0.000 8 8 ت وتوثيق ّ وثائق كتب, مج

82.423 80 60 ات وعالقات عامة  إشهار و 
0.598 10 10 الت

ّ
رحالت وتنق

0.225 10 10 مهّمات
2.415 6 6 ال ف أخرى لالستق مصار

52.843 55 55 ة ونفقات االتصاالت ّ د نفقات ب
5.620 6 6 ة و الخدمات األخرى النفقات البنك

23.906 25 25 ائب و أداءات

% 97 2429.223 2510 2510
ة اء اإلجتماع اء األعوان و األع أع

األخرى

% 99 4812.568 4850 4850 ع المجم
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ة ان ات الم عض حسا ا ألهم الفوارق المسجلة ع  : و ما  تفس
 الـــــــة واصـــــــلت إقتنـــــــاء116 %تم إنجـــــــاز  الـــــــة الو ـــــــار  الو عت ـــــــة" ب من الفقـــــــرة "أدوات إعالم

ك ــــل  ـ ــــات من ق الموزعـ ـــــة خاصـــــة  ــــة أجن ـ ون VERISIGN شـــــهادات مصـــــادقة إل و  
COMMODO ــاتهم ة لحاج ســتجا لفائدة عدد من الحرفاء الناشط  القطاعـ الخــاص و
الــــة  متصــــفحات الــــواب الشــــهادة الجــــذر للو اف  و   MOZILLAإ ح إدراج واإلعــــ
OPERA.

 فيع 157 %تم إنجـــاز  األســـاس إ الـــ رجـــع هـــذا  ـــاء والغـــاز" و ه من الفقـــرة "المـــاءـ وال
اء خاصة ه ال ات الخاصةـ  سع .ال

 ة" الفقـــرة ن م % 122تم إنجـــاز  وذلـــك  إطـــار مســـاهمة" المســـاهمة  المنظمـــات الدول
ة  ة المنظمات الدول الة  عض ةالو م واإلقل .

 ــة األخــرى " الفقــرة ن م % 97 إنجــازتم  ــاء اإلجتماع ــاء األعــوان و األع " نظــرا إلســتقالةأع
مهندس 02  
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.10 ـةـ ــةـ اــلـتـنــمـ ـــاـنـ اـنـجـاـزـاــتــ مـ

لغ         قـارب 4239تم رصد م ـة مـا  ف المحتملـة للتنم لغت المصـار ـة و قـد  ة نفقات التنم ة االنجـاز 4119,875 أد لتغط سـ ـذلك تقـدر  أد  و
ــــــــــ الة لسنة  % 97ـ ـــــــ ة للو 2019و  ما  جدول تفص لنفقات التنم  :

 

ة س
االنجاز

إنجازات
2019سنة 

تقديرات
2019سنة 

انات الب

% 98 2512,332 2559 ة امج االعالم ال

ــــارة  عــــــدد    شــ اإلس ــــــام  02تم الق 2018  désigna on  d'un  organisme cer ficateur  (O.C)
accrédité afin de procèder à  la  cer fica on du système de management intégré
(SMI) qualité et sécurité de l’informa on rela f aux ac vités de l’ANCE, selon la
norme ISO 9001 version 2015 et la norme ISO 27001 version 2013)  لــغ جم قــدره م

ـ22.907,500 Audit de cer د وقد تم التدقيق  fica on  ة خالل سنة  أد)7,467 (2019للسنة الثان

% 102 651,756 639
التدقيق الدوري 

خدمات المصادقة
ار ETSI حسب المع

ــــــدد  ــــــروض عــــ 02تم اإلعالن عن طلب العــــ ـــــ2018 ــــــــــ ـــق  «choix  والمتعلـــــــ   d’organisme  pour  la
réalisa on d’une mission d’audit de cer fica on selon le référen el webtrust »  وقد
ـــــ ـــ ــــام  ـــ ــــــنة األو وتم الق Auditتم الـتــــــدقيق للسـ  de  cer fica on  ــــنة ـــــنة األوللســـ (2019 خالل ســ  

ما)112$ م  . ام يتدقيق ت تم الق  référen el webtrust »   مة 60ق  $

ـ ـ ام  Audit de cerتم الق fica on  ة من الثالثةللسنة تم 07 إ 03 خالل الف  الخاصة2019 س
08طلب العروض عدد  ـ2016 لفة تقدر    euros 17050     أد64،967حوا 

لغ قدره  م ة للسنة الثالثة  س ال ة  ام بتدقيقـ  السالمة المعلومات  أد63،458تم الق
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طلب العــروض عــدد  ــام  01تم الق ـات مفــاتيح مؤمنة2019 بــرام  HSM  حاو ــو ا التفــاوض الم صـفقة 
كة ــــ BFI مع  ة قدرت  90,8 % أد 240,678لفة جمل 240,678 265

تأم ورقمنة
ة اإلجراءات اإلدار

شــارة عـــدد  اإلس ــام  18تم الق و2019 ــ ـــد إل كـــ منظومــة ب ــة ZIMBRA  والمتعلقــة ب لفــة جمل
ـــــ  ـ   أد53،729تقدر 

% 97,5 1619,898 1655

ة ة التحت ث الب تحد
ة التقدم ة لموا التقن

التكنولو 
المعلومات واالتصال

طلب العروض عدد  ام  04تم الق الة2019 ز األسطول التق للو :  المتعلق بتع

مة مع 1القسط  - ك: صفقة م  micro service  و gitplus ة قدرها  أد 214,841 لفة جمل

كة2القسط  - مة مع  : صفقة م  Point TN ة قدرها أد 535,788 لفة جمل

كة3القسط   - مة مع  : صفقة م   OTBS ة قدرها  أد141,446   لفة جمل

كة4القسط  - مة مع  : صفقة م  OTBS  ة قدرها  أد 49,210لفة جمل

كة5القسط  - مة مع  : صفقة م  FOCUS ة قدرها  أد 606,432  لفة جمل

شارة عدد  اإلس ام  06تم الق ب  والمتعلقة 2019 قتناء حواس ـــــ ب ـ ة تقدر  لفة جمل وكذلك أد 5,757 
شارة عدد  20اإلس ب محمولة  والمتعلقة 2019 قتناءـ حواس ـــــ ب ـ ة تقدر  لفة جمل  أد7,212 

% 99,96 49,890 50 وسائل النقل

شارة عدد  36تم اإلعالن عن إس قتناء 2019 ارة مصلحة 1 و كة49,980ــــــ س ENNAKL % 100  أد من  49,980 50 وسائل النقل

% 11,185 11,185 100 ة ات خصوص  تجه
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طلب العـــروض عـــدد  ـــام  04الق الـــة 2019 ـــز األســـطول التقـــ للو  صـــفقة8(القســـط عـــدد  المتعلـــق بتع
كة مة مع  ة قدرها  kleos  م 11,185 % أد11,185 لفة جمل 11,185 100 ة ات حما تجه

% 101 1546,378 1530 ا  تهيئة و إصالح الم

شارة عدد  اإلس ام  08تم الق 2019  travaux de peinture et maçonnerie des salles systems
 أد 9,430لفة 

% 101 1546,378 1530 ث   تهيئة و تأث

ـــدد  طلب العــــروض عـ ــــام  02تم الق الــــة 2019 ـــة للو ـ ـــفقة مــــع المتعلــــق بتهيئــــة قاعــــات اإلعالم بــــرام صـ و
كة    NOVAMEQ  ة قدرها   أد1501،446لفة جمل

شارة عدد  اإلس ام  30تم الق ة 2019 لغ لتعي مكتب مراق م  أد4,633 

شارة عدد  اإلس ام  37تم الق لغ 2019 م  أد20,009 إلقتناء أثاث 

شارة عدد  اإلس ام  26تم الق 2019  travaux etancheite des salles  لغ  أد5،445م

شارة عدد  اإلس ام  28تم الق E  إلقتناءـ2019 que euse  لغ  أد5،415م

% 97 4119,875 4239 ع العام المجم
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ات المعلومات واإلتصال ة المواصالت وتكنولوج :منحة صندوق تنم

(باأللف دينار)                                                                                                                     

2019منجز  مج  2019م انات الب

4850 ع اإليرادات مجم
4850 ف نفقات الت

347,308 - ف لسنة  ة الت ان 2018فواضل م
1327 - ف  2019منحة الت

4239 ة نفقات التنم
- ة لسنة  ة التنم ان 2018فواضل م

2570,935 ة  2019منحة التنم
3897,935 ع العام المجم
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4.11 ـاـتــ اــلـعـرـوــضــ لــسـنـةــ  2019أـهـمــ طـلـ  :

2019طلب عروض عدد  01

 ـعـرـوضـ ـل ـا ـب  ـطـل ـلـ: ـمـوـضـوـع  ـشـر  ـا ـب ـم ـل ـا ـاـوضـ  ـف ـت ـل ـا ـب ـة  ـق ـد ـصـف ـد ـع ـء  ـا ـن ـت ـق ـة02ـا ـمـؤـمـن ـح  ـي ـت ـا ـف ـم ـة  ـي ـو ـا ـح   HSM (ـقـسـط

ـحـد ـا   .(ـو

 ـمـة  ـمـرـسـو ـل ـا ـف  ـا ـهـد ـأل ـاـر ـ:ـا ـصـد ـإ  LES CLÉS PRIVÉS DES AUTORITÉS ـة ـي ـعـمـل ـن  ـمـي ـأ ـت BACKUP ـل

 ـة ـ:  ـي ـب ـل ـط ـل ـا ـة  ـوـعـي ـ(ـن ـل   ـصـا ـت ـال ـا ـا ـي ـوـج ـل ـو ـكـن ـة ـوـت ـي ـم ـل ـاالــعـال ـي ـمـجـا ـد ـف ـا ـمـو ـد ـب ـزـو ـت ـل ـا ـ)  ـة ـت ـإـعالــمـي ـا ـد ـع ـم .

 ـة ـ:  ـق ـصـف ـل ـا ـخ ـاإلــعالــن ـعـن  ـي ـر ـا ـرـي 22ـت ـف ـي ـف ـلـعـرضــ) 2019  ـا ـم  ـي ـد ـق ـت ـل ـلـعـاـرضـ  ـا ـعـوـة  ـخ ـد ـرـي ـا ـت ـ( .

 2019 فيفري 27:  تاريخ فتح العروـض .

 ـرـس 23:  تاريخ المصادقة علـى تقرير تقييم العروض 2019 ـمـا

  : معلومات حول الصفقة

 BFI   شركةصاحب الصفقة:   

 أد240.677,500 مبلغ الصفقة: 

 ـرـس  28 بداية االنجاـز :  2019ـمـا . 

 ـخ مالحظات :  ـرـي ـا ـت ـت ـب ـا ـد ـع ـم ـل ـا ـم  ـي ـل ـس ـم ـت ـتـي09/08/2019ـت ـسـتالــم ـوـق ـء ـمـحـضـر ـا ـمـضـا ـم ـا ـت .(  ـو  
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2019طلب عروض عدد  02

 ـعـرـوضــ: ـل ـا ـب  ـسـط  ـمـوـضـوـع ـطـل ـى ـق ـعـرـوضـ ـعـل ـل ـا ـب  ـن ـطـل ـضـم ـت ـي ـو ـة ـ( ـل ـا ـك ـو ـل ـل ـة  ـع ـب ـا ـت ـل ـا ـة  ـي ـعـاـت ـاإلــعالــم ـا ـق ـة  ـئ ـهـي ـت ـدـة  ـا ـع ـا

ـ) ـد .ـوـحـي

 ـمـة  ـرـسـو ـم ـل ـا ـف  ـا ـهـد ـأل ـة ـ:ـا ـل ـا ـك ـو ـل ـل ـة  ـع ـب ـا ـت ـل ـا ـة  ـي ـت ـاإلــعالــم ـاـعـا ـق ـة  ـئ ـي ـه ـة ـت ـد ـعـا ـا .                                                   

   :ـة ـ ـي ـب ـل ـط ـل ـا ـة  ـوـعـي ـلـن ـا ـشـغ ـأ  

 ـة ـ:  ـق ـصـف ـل ـا ـعالــن ـعـن  ـإل ـا ـخ  ـرـي ـا ـم ـت ـا ـي ـأ ـعـرـوضـ  ـل ـا ـب  ـعالــن ـعـن ـطـل ـال ـم ـا ـاـرـس22 ـو21ـت 2019 ـم .

 2019أفريل  30:  تاريخ فتح العروض .

 2019 أكتوبر 18:  تاريخ المصادقة علـى تقرير تقييم العروض .

معلومات حول الصفقة : 

ـمـجـمـع صاحب الصفقة: ـل ـا  NOUVAMEQ/ClimControl/Al Amana/PrologicTunisie/GTS Systems

أد1.501.446,068 مبلغ الصفقة:  -

(تاريخ انعقاد جلسة بداية انجاز المشروع) 2019 نوفمبر 11 بداية االنجاز :  - . 

مشروع متواصل مالحظات :  -

03طلب العروض  2019
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ـعـرـوضــ:  ـل ـا ـب  ـت ـمـوـضـوـع ـطـل ـوـا ـسـن ـل ـت  ـا ـب ـا ـحـس ـل ـا ـة  ـجـع ـا ـر ـكـتـب ـم ـن ـم ـي ـعـي 2021ـو 2020ـو2019ـت

ـمـة  ـمـرـسـو ـل ـا ـف  ـا ـهـد ـأل ـة ـ:ـا ـل ـا ـك ـو ـل ـا ـة  ـد ـئ ـا ـف ـل ـت  ـا ـب ـا ـجـع ـحـس ـكـتـب ـمـرـا ـن ـم ـي ـي ـع ـت .

ـة ـ:  ـي ـب ـل ـط ـل ـا ـة  ـعـي ـو ـتـن ـسـا ـا ـر ـد  

ـم  ـا ـي ـأ ـعـرـوضـ  ـل ـا ـب  ـعالــن ـعـن ـطـل ـال ـم ـا ـة ـ: ـت ـق ـصـف ـل ـا ـعالــن ـعـن  ـإل ـا ـخ  ـي ـر ـا ـمـاـرسـ21ـو20ـت  2019 .

2019أفريل  19:  تاريخ فتح العروض

2019 نوفمبر27:  تاريخ المصادقة على تقرير تقييم العروض .

:معلومات حول الصفقة

حمدي قريعةمكتب صاحب الصفقة:  PROJECT Group 

04طلب العروض عدد  2019
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 ـعـرـوضــ: ـل ـا ـب  ـعـرـوضـ ـمـوـضـوـع ـطـل ـل ـا ـب  ـن ـطـل ـتـضـم ـي ـة ـ(ـو ـل ـا ـوـك ـل ـل ـي  ـن ـق ـت ـل ـا ـسـطـوـل  ـاـأل ـز  ـعـزـي ـطـ)8ـت ـسـا ـق ـأ  .

 ـمـة  ـمـرـسـو ـل ـا ـف  ـا ـهـد ـأل ـة ـ:ـا ـل ـا ـك ـو ـل ـل ـي  ـن ـق ـت ـل ـا ـسـطـوـل  ـاـأل ـز  ـي ـعـز ـت .

 ـة ـ:  ـي ـب ـل ـط ـل ـا ـة  ـوـعـي ـلـن ـصـا ـت ـال ـا ـا ـي ـوـج ـل ـو ـكـن ـت ـة ـو ـي ـل ـاالــعالــم ـي ـمـجـا ـد ـف ـا ـو ـم ـد ـب ـزـو ـت ـل ـا .

 ـة ـ:  ـق ـصـف ـل ـا ـخ ـاإلــعالــن ـعـن  ـرـي ـا ـم ـت ـا ـي ـأ ـعـرـوضـ  ـل ـا ـعالــن ـعـن ـطـلـب  ـم ـاـال ـة 13 ـو12ـت ـي ـل 2019 ـجـوـي .

 2019 ـأـوـت 15:  تاريخ فتح العروـض .

 ـر 05:تاريخ المصادقة على تقريـر تقييـم العروض ـفـمـب ـو ـمـنـ)2019 ـن ـا ـث ـل ـا ـمـس ـو ـخـا ـل ـا ـع ـو ـب ـا ـر ـل ـا ـلـث ـو ـا ـث ـل ـا ـسـط ـاألــوـل ـو ـق ـل ـل ـة  ـسـب ـن ـ( ـب  

ـر 25ـو       ـفـمـب ـو ـسـعـاـر2019 ـن ـأل ـشـة ـا ـق ـا ـن ـم ـي  ـرـخـيصـ ـف ـت ـل ـا ـى  ـل ـلـك ـع ـذ ـي ـو ـن ـا ـث ـل ـا ـسـط  ـق ـل ـل ـة  ـسـب ـن ـل ـا ـب  .

معلومات حول الصفقة : 

 . : تم االعالن عن قسط غير مثمر لعدم المشاركةبالنسبة للقسط األول -

شركة :بالنسبة للقسط الثاني -  POINT TN

دينارا14.280,000دوالر والحصة بالديناـر التونسي 182.665,00الحصة بالدوالر األمريكي:مبلغ الصفقة:  -

2019 ديسمبر 04 بداية االنجاز :  - . 

2020 جانفي 27تم االستالم الوقتي للصفقة بتاريخ  مالحظات :  -

شركة:بالنسبة للقسط الثالث  -  OTBS

أد141.446,448 مبلغ الصفقة:  -

2019 نوفمبر 19 بداية االنجاز :  - . 

2019 ديسمبر 16تم االستالم الوقتي للصفقة بتاريخ  مالحظات :  - .

شركة :بالنسبة للقسط الرابع -  OTBS

أد49.210,308مبلغ الصفقة -

2019   نوفمبر19بداية االنجاز :  - .

2019نوفمبر 25تم االستالم الوقتي للصفقة بتاريخ  مالحظات :  -  .

شركة :بالنسبة للقسط الخامس -   Focus Technology

أد 5.355,000و  دوالر210.534,80 مبلغ الصفقة:  -

2019 نوفمبر 20بداية االنجاز :  - . 

2020 أفريل 17الوقتي للصفقة بتاريخ تم االستالم  مالحظات :  - .

. : تم االعالن عن قسط غير مثمر لعدم توفر اإلعتماداتبالنسبة للقسط السادس
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. : تم االعالن عن قسط غير مثمر لعدم توفر اإلعتماداتبالنسبة للقسط السابع

شركة :بالنسبة للقسط الثامن -  KLEOS

يورو3.593,80 مبلغ الصفقة:  -

2019 نوفمبر 19 بداية االنجاز :  - . 

2019 نوفمبر 23تم االستالم الوقتي للصفقة بتاريخ  مالحظات:  -

05طلب العروض عدد  2019

 ـلعـــرـوضــ: ـا ـب  ـة ـمـوضـــوـع ـطـل ـل ـا ـك ـو ـل ـل ـي  ـتقـــن ـل ـا ـل  ـــطـو س ـاـأل ـعـزيـــز  ـمـتـوســـطـة ـت ـل ـا ـلصـــغـرـى ـو  ـمـؤـسســـاـت ـا ـل ـل ــصـ  ـوـيـتضـــمـن ـطـلـبـمـخص  ـ(

ـعـرـوضـ ـل ـطـ)5ـا ـسـا ـق ـأ  .

 ـمـة  ـرـسـو ـلـم ـا ـف  ـا ـد ـه ـأل ـة ـ:ـا ـل ـا ـك ـو ـل ـل ـي  ـن ـق ـت ـل ـا ـل  ـز ـاألــسـطـو ـعـزـي ـت .

 ـة ـ:  ـي ـب ـل ـط ـل ـا ـة  ـعـي ـو ـلـن ـصـا ـت ـال ـا ـا  ـي ـوـج ـل ـو ـن ـك ـة ـوـت ـي ـم ـل ـاالــعـال ـا ـي ـمـج ـد ـف ـا ـمـو ـد ـب ـزـو ـت ـل ـا .

 ـة ـ:  ـق ـصـف ـل ـا ـعالــن ـعـن  ـإل ـخ ـا ـرـي ـا ـم ـت ـا ـي ـأ ـعـرـوضـ  ـل ـا ـب  ـعالــن ـعـن ـطـل ـال ـم ـا ـمـبـر 08 ـو07ـت ـف ـو 2019 ـن .

 ـر 21:  تاريخ فتح العروض ـفـمـب ـو 2019ـن .

 ـفـي 15:تاريخ المصادقة على تقرير تقييم العروض ـن ـا ـاـمـسـ) ـو2020ـج ـخ ـل ـا ـسـط ـاألــوـل ـو ـق ـل ـل ـة  ـب ـس ـن ـفـرـي 04 ـ( ـب ـي ـقـسـط2020 ـف ـل ـل ـة  ـسـب ـن ـل ـا  ـب

ـر ـا ـشـة ـاألــسـع ـق ـا ـن ـم ـي  ـتـرـخـيصـ ـف ـل ـا ـى  ـل ـلـك ـع ـذ ـي ـو ـن ـا ـث ـل .ـا

معلومات حول الصفقة : 

شركة :بالنسبة للقسط األول -  Micro Service

أد 123.971.940 مبلغ الصفقة:
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2020جانفي  28 بداية االنجاز :  - . 
2020 فيفري 12تم االستالم الوقتي للصفقة بتاريخ  مالحظات :  -
شركة :بالنسبة للقسط الثاني -   Micro Service
دينارا55.167,060:  األوليمبلغ الصفقة -
 دينارا66.123,860 النهائي:مبلغ الصفقة -
2020 فيفري13 بداية االنجاز :  - . 
2020 مارس 04تم االستالم الوقتي للصفقة  مالحظات :  -
قسطين غير مثمر:  و الرابعبالنسبة للقسط الثالث - . 
شركة :بالنسبة للقسط الخامس -  GIT PLUS
أد 24.744,750 مبلغ الصفقة:  -
2020 جانفي 28بداية االنجاز :  - . 
2020 ماي 13تم اإلستالم الوقتي للصفقة بتاريخ  مالحظات :  - .

6. ــةـ لـسـنـةـ  2019اـلـمـوــاـزـنـةــ اـإلــجــتـمـاـعـ  

4.12 : تــطـوـرــ عـدـدــ اـألــعـوــاــنــ

الة لسنة  ــــع عدد أعوان الو :  حسب السلك2019يب الجدول التا توز

عدد اإلناث عدد
الذكور

العدد
الجم

حسب
الخطة

الخطة ة ة اإلدار الوضع

3 7 10 س ن مهندس رئ القار
 4 4 ف أول  مت
6 4 10  مهندس أول 
 1 1 محلل أول  
5 3 8 ف  مت
4 3 7  محلل

18 22 40 ع  ( )1المجم
4 1 5  ملحق إدارة 
6 4 10  تق
1  1 اتب  
2  2 تق مساعد 
 2 2 6عون مختص صنف    

13 7 20 ع  ( )2المجم
2  2  عون إدارة
 1 1 5عون مختص صنف    
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 2 2 4عون مختص صنف    
 1 1 1عون خدمات صنف 
2 4 6 ع  ( )3المجم
4 1 5 ف أعوان حراسة و تنظ
4 1 5 ع  ( )4المجم
1  1 المديرة العامة ( أستاذ مساعد)

الة الملحق لدى الو
 1 1 س) ف  رئ مدير الموارد ( مت
 1 1 ف مت
 1 1 6عون مختص صنف    
1 3 4 ع  ( )5المجم
1 4 5 س مهندس رئ

الة الملحق خارج الو

1  1 ف أول مت
3 1 4 مهندس أول
 1 1 محلل
1  1 ف مت
1  1 ملحق إدارة
1  1 تق مساعد
2 1 3 عون ادارة
 2 2 5عون مختص صنف 

10 9 19 ع  ( )6المجم

1  1 تق
ة ا حاالت عدم الم

1  1 ع  ( )7المجم

49 46 95 ع العام المجم
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ة حة العم : ال

الة لسنة  ــــع عدد أعوان الو ا التا توز ة2019يب الرسم الب حة العم : حسب ال

ة س ال العددـ ساء رجال ة حة العم ال

1,33% 1  1  سنة25أقل من 

33,33% 25 15 10  سنة35 و 25ب

52,00% 39 17 22  سنة45 و 36ب 

10,67% 8 5 3  سنة55 و 46ب 

2,67% 2 1 1  سنة55أ من  

100% 75 38 37 ع المجم
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الـــة  مـــو ســـنة   طـــارات الو طـــارا مـــوزع  95 مـــا جملتـــه 2019لـــغ عـــدد أعـــوان و عونـــا و
ة ع النحو التا ات اإلدار : حسب مختلف الوضع

ذسيإطارات عتنف المجم

4020666األعوان القارون

الة 4-31الملحق لدى الو

ن ا ع الم 4321670مجم

الة 122519الملحق خارج الو

ة ا 11حاالت عدم الم

ف 55--أعوان حراسة و تنظ

ع العام 55241695المجم

إناث ذكور
ة س

اإلدار
ة س
التقني إداري تق

عدد
األعوان األسالك
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25 30 29,091 70,909 16 39 55 إطاراتـ

16 8 41,667 58,333 10 14 24 سي

8 8 93,750 6,250 15 1 16 ذ تنف

49 46 93,750 56,842 41 54 95 ع المجم

ع المجم
س رئ

مصلحة س دائرة مدير عام مديرـ رئ الخطة

25 14 8 2 1 ل التنظ العدد حسبـ اله

17 8 6 2 1 ون ا  الم

68 57,143 75 100 100 ة س ال

36



ات ا ــــع الغ توز

إطارات سي ذ تنف
ام  عدد أ

اب الغ
عدد األعوان

المتغيب
ام عدد أ
اب الغ

عدد األعوان
المتغيب

ام عدد أ
اب الغ

عدد األعوان
المتغيب

133 10 181 10 104 7 مرض عادي

  430 2 256 1 ل األمد مرض ط

    60 1 عطلة والدة

    120 1 عطلة أمومة

109 24 65 12 23 7 ة ثنائ عطلة اس

113 1 دون أجر      عطل 

355 25 676 24 563 17 ع المجم

تطورـ اإلحاالت ع التقاعد- د

ع المجم إطار سي ذ تنف

0 2017إنجازات سنة 

0 2018إنجازات سنة 
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0 2019توقعات سنة 

0 2020توقعات سنة 

1 1 2021توقعات سنة 

1 0 1 0 ع العام المجم

4.13 ـاــتــ اـإلـــنـتــدـاـ

قا ل د 2019 لسنة قانون اإلطارتطب مقت مقرر الس الة والمصادق عليها  ة الو ان م  المضمن 

ات االتصال واالقتصاد الرق عدد  ر تكنولوج ــــخ 98وز سم 24 بتار ذ 2018 د  . تم تنف

عنوان سنة  ات  ما 2019برنامج االنتدا  :  والموزعة 

3أول مهندس

افة  ذ  مناظراتالتم االنتهاء من تنف
ة عنوان الخارج 2019سنة   ف  1(*) مت

إدارةـملحق   (*)1

2تق مساعد

ع 7المجم

ق االلحاق(*) عن ط
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4.14 ـاــتــ ــقــ  اــلـ

ات الفصـــــــــــل  مقتضـــــــــــ الـــــــــــة ومواصـــــــــــلة27 و26عمال  ـــــــــــأعوان الو   من النظـــــــــــام األسا الخـــــــــــاص 

عنـــوان ســـنة ـــات  ق لمجهـــودات دعم تحســـ المســـار المهـــ لألعـــوانـ نحـــو األفضـــل تمت برمجـــة ال

ما 2019 :  والموزعة 

ة إليهاةالخط ق ح ال مدى اإلنجازعدد الخطط المق

2 عاممهندس

قي افة مناظرات ال ذ  ةتم االنتهاء من تنف
2020 خالل سنة 2019سنة عنوان  س 1مهندس رئ

1 أولمحلل

3محلل

1تق

ف س مت 2رئ

ف 2أول مت

ف 2 مت

1إدارةملحق 
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ة 1ات

ع 16المجم

4.15 ـلـةـ ــنـ وــاـلـرـســ ـ : اــلـتــكـ

الة ـــو الو انــــة هامــــة وذلك ةرد الا الموتـ ـــةـم ســــ إ توفــــ إطــــارات مؤهلـ ــــة    ظــــل إدارة واع

يتعتـ وومتخصصـة،  ثماري العن ال افـةل العن اوهو عن اسـ ل  شـغ أهم، والمحـرك الفعــال ل

ار أن تحقيق  اعت ر الالمواردـ  ة مصدر الفكر والتط ند ع الدعامة ال س ب التعامــل أهداف  أسال

ة  ســتمرار الــة إ . الخــدمات المســداةمــع المعلومــة ضــمانا لجــودة العمــلـ و ســ الو ــة التغــ مــا  موا

ـــة  ـــة ومســـايرة الخـــدماتمحتـــوى ونوع م ـــة والتنظ وتحقيـــق التطـــورات الحاصـــلةـ  الجـــوانب التكنولوج

مــــــة التحــــــول الــــــرق من خالل ا ــــــات الحديثــــــة وخلــــــق الق م  التكنولوج و هــــــذا اإلطــــــارالمضــــــافة. لتح

الـــــــــة خالل ســـــــــنة  ـــــــــد من التظـــــــــاهرات2019حرصـــــــــت الو الـــــــــة  العد ك إطـــــــــارات وأعـــــــــوان الو  ع 

شـــاطها وكـــذلك  مجـــاالت  ـــة ذات العالقـــة  صـــات التقن لة وال ن والرســـ م عـــدة حلقـــات للتكـــ  تنظ

(...، شــف ، ال و ــ ــة، اإلمضــاء اإلل ون شــاطها (التجــارة اإلل ــادين اإلختصــاص ذات العالقــة ب مختلــف م

ــــة وتحســــ أدائه ـــة والتقن ـ ر كفــــاءاتهم وقــــدراتهم العلم ــــة وتطــــ مقصــــد تمك إطاراتهــــا وأعوانهــــاـ من تنم

الة معدل  ث حققت الو ل عون خالل سنة 5وح ن ل ام تك 2019 أ . 

ــــ ـــذ مخطـــط تك ـــارات فقــــد تم تنف ـــارف اإلطـ ات ومعـ ـــأط ودعم خــــ التـ أمــــا ع مســـتوى النهــــوض 

ـات األعـوان  2019لسنة  ـة منهـا أو تلـك الداخلـة  مجـالل حاج ـانت تقن ـادينـ العمـل سـواء  افـة م  

ث و . ح ف اإلداري والمـــــــــا ة إطـــــــــار الت ة مواردها تنم لتهم ال الة قـــــــــامتـ ورســـــــــ لة الو ســـــــــنة ط

ة دورة52بتوفـــ 2019 ختصاصـــاتهم عالقة ذات مجـــاالت  أعـــوانال لمختلف تك والهـــدف من هـــذه ب

ف االداريـ والمامستوىالأداء ع ال تحس هو الدورات :  ما موزعةو   التق وحسن الت
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عدد المشارك ة الدورات التك مجاالت
ن التك

31 Sensibilisa on à la Sécurité de l'informa on

المجال التق

2 EC-Council Cer fied Security Analyst 
2 Sensibilisa on à la Cybersecurité

10 Vmware Kaspersky
12 Mise en place de solu on Digigo
8 Administra on de la Baie de stockage

5
Ansible Redhat : System Administra on III Linux

Automa on

2
Pra que de la comptabilité analy que : calculer et

analyser les coûts de revient
المجال اإلداري

والما

1 Règles de bonne gouvernance

1 Les traitements comptables et fiscaux de fin
d'exercice : solu ons aux difficultés pra ques

1 Ges on du bureau d'ordre : nouvelles méthodes
d'organisa on et ges on électronique  du courrier GEC

1 Techniques de communica on entre les par es
prenantes

1
Commission de santé et de sécurité professionnelle :

règles de bonnes pra ques et problèmes
opéra onnelles à éviter

1
Fiscalité approfondie et mise à jour des dossiers fiscaux

: TVA Retenue à la source Droits d'enregistrement et
mbres IR/ IS

2 Bonne Conduite et sécurité rou ère et premiers
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secours

1
Maitriser les procédures de prépara on et d'exécu on

des travaux d'inventaire physique des stocks et des
immobilisa ons

1 Le bilan des compétences et pilotage de la carrière du
personnel

1 Problèmes juridiques rela ves aux chèques sans
provision

1 Techniques de réalisa on des marchés publics
2 Fautes de ges on
1 Ges on des immobilisa ons
1 Clôture défini ve des marchés publics
1 Audit et contrôle de ges on

1 Maitriser l'élabora on du Bilan pédagogique et
financier sous l'applica on MALEK du CNFCPP

1 Techniques de Communica on

4.16 ـصـاـتــ ـــ : اـلـ

ة إطـــــــار  ا الة ب ال حث ومؤسســـــــات الو الـــــــة العل ال والتكنولـــــــو قـــــــامت مصـــــــالح الو
ــــع ختم الدراســـة  مجـــاالت المصـــادقة ـــة من خالل توفـــ مشـــار مســـاندة المؤسســـات الجامع

ات والمنظومـــات وتـــأط المتخـــرج و وتـــأم الشـــ ـــ ـــة واالمضـــاء االل ون  وعـــددهمـاالل
19.
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2019 و 2018مقارنة ب 
2019 2018

ة لفة الف مقارنة ال ة م مقارنة ال

ة الفارق س  (%) الفارق ة س
(%)  الفارق الدينار) الفارق لفة ( ة   ال م ال

( Kwh) الدينار) لفة ( ة   ال م ال
( Kwh)

43,297 3666,099 10,121 3702 12133,457 40279 8467,358 36577  جان

48,623 3574,221 10,992 3437 10925,145 34704 7350,924 31267 فري  ف

29,668 2505,659 -6,662 -2442 10951,241 34214 8445,582 36656 مارس

82,834 5538,974 30,564 8634 12225,777 36883 6686,803 28249 ل أف

27,307 2132,021 -8,342 -2615 9939,528 28731 7807,507 31346 ماي

72,817 5756,974 25,933 8161 13663,073 39631 7906,099 31470  جوان

60,432 6071,519 16,769 6862 16118,386 47782 10046,867 40920 ة ل  ج

46,482 5331,502 5,879 2775 16801,470 49977 11469,968 47202 أوت

45,519 5475,432 27,728 11261 17504,363 51873 12028,931 40612 تم س

3,243 382,193 5,670 1910 12166,477 35595 11784,284 33685 ر ت أ

13,116 1240,187 -3,904 -1215 10695,900 29908 9455,713 31123 نوفم

10,912 1145,909 -6,884 -2445 11647,682 33072 10501,773 35517 سم د

38,249 42820,69 107,865 38025 154772,499 462649 111951,809 424624 ع المجم

4.17 ـةــ (ــ  ـاـئـ ـ ـهـ ــسـتـهـالـــكــ اـلـطـاــقـةـ اـلــ )ــ2019 –ـ 2018تـطـوــرـ
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44

)ــ2019 -ـ 2018تـطـوــرــ إـسـتـهــالــكــ اـلـمــاـءـ (ــ   

2019 و 2018مقارنة  
2019 2018

ة الف
لفة مقارنة ال ة م مقارنة ال

ة الفارق س  (%) الفارق ة الفارق س
(%) لفة الفارق ال

الدينار) ) 

ة     م ال
(م

مكعب)

لفة ال
الدينار) ) 

ة    م ال
(م

مكعب)

7,167 36,100 4,167 8 503,700 192 467,600 184 ة األو الثالث

-15,149 -83,200 -15,714 -33 549,200 210 632,400 243 ة ة الثان الثالث

31,460 264,800 32,209 105 841,700 326 576,900 221 ة الثالثة الثالث

0,000 0,000 0,000 0 549,200 210 549,200 210 عة ة الرا الثالث

23,478 217,700 21 80 2443,800 938 2226,100 858 ع المجم
ـوـقـوـد ـ(  ـل ـك ـا ـ)2019 ـ- 2018ـتـطـوـر ـإـسـتـهـال  



2019-2018مقارنة  2019 2018

ارات ة الس نوع الشهر

ة  س
الفارق

الجم
لفة ل

االستهالك
(%)

ة س
الفارق 

لفة (%) ال

الفارق
الجم

لفة لل

الفارق 
لفة ال

ة  س
الفارق

الجم
ة م ل

االستهالك
(%)

ة س
الفارق 
ة م

االستهالك
(%)

الفارق
الجم

ة م ل
االستهال

 ك

الفارق 
ة م

 االستهالك

ع المجم
الدينار)ـ )

لفة ال
الدينار  

المجمو
( ع  (ل

ة       م
االستهالك

( (ل

ع المجم
الدينار) )

لفة ال
الدينار  

المجمو
( ع  (ل

ة       م
االستهال
( ك (ل

-7,727
39,469

-272,600
483

-16,327
26,47

-320
180

3255,400
1707,100

1640
860

3528,000
1224,000

1960
680 ة ف اراتـ وظ  س

 جان
-32,799 -755,700 -39,06 -500 1548,300 780 2304,000 1280 ارات مصلحة  س

-8,901
39,469

-294,800
483

-17,391
26,47

-320
180

3017,200
1707,100

1520
860

3312,000
1224,000

1840
680 ة ف اراتـ وظ  س

فري ف
-37,256 -777,900 -43,10 -500 1310,100 660 2088,000 1160 ارات مصلحة  س

4,412
39,469

149,300
483,100

-5,32
26,47

-100
180

3533,300
1707,100

1780
860

3384,000
1224,000

1880
680 ة ف اراتـ وظ  س

مارس
-15,454 -333,800 -23,33 -280 1826,200 920 2160,000 1200 ارات مصلحة  س

19,761
41,169

701,900
517,900

7,29
26,47

140
180

4253,900
1775,900

2060
860

3552,000
1258,000

1920
680 ة ف اراتـ وظ  س

ل أف
8,021 184,000 -3,23 -40 2478,000 1200 2294,000 1240 ارات مصلحة  س

-6,578
41,169

-223,900
517,900

-16,30
26,47

-300
180

3180,100
1775,900

1540
860

3404,000
1258,000

1840
680 ة ف اراتـ وظ  س

 ماي
-34,567 -741,800 -41,38 -480 1404,200 680 2146,000 1160 ارات مصلحة  س

4,862
35,668

166,600
466,900

-2,25
26,47

-40
180

3593,100
1775,900

1740
860

3426,500
1309,000

1780
680 ة ف اراتـ وظ  س

جوان
-14,182 -300,300 -20,00 -220 1817,200 880 2117,500 1100 ارات مصلحة  س

1,686 35,668 62,300 466,900 -5,21 26,47 -100 180 3758,300 1775,900 1820 860 3696,000 1309,000 1920 680 ة ف اراتـ وظ ة س ل ج
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-16,950 -404,600 -22,58 -280 1982,400 960 2387,000 1240 ارات مصلحة  س

-2,706
35,668

-89,600
466,900

-9,30
26,47

-160
180

3221,400
1775,900

1560
860

3311,000
1309,000

1720
680 ة ف اراتـ وظ  س

أوت
-27,797 -556,500 -32,69 -340 1445,500 700 2002,000 1040 ارات مصلحة  س

23,162
31,568

800,000
426,100

18,39
26,47

320
180

4253,900
1775,900

2060
860

3453,900
1349,800

1740
680 ة ف اراتـ وظ  س

تم  س
17,770 373,900 13,21 140 2478,000 1200 2104,100 1060 ارات مصلحة  س

2,887
31,568

104,300
426,100

-1,10
26,47

-20
180

3717,000
1775,900

1800
860

3612,700
1349,800

1820
680 ة ف اراتـ وظ  س

ر ت أ
-14,221 -321,800 -17,54 -200 1941,100 940 2262,900 1140 ارات مصلحة  س

12,212
4,030

431,500
68,800

7,87
0,00

140
0

3964,800
1775,900

1920
860

3533,300
1707,100

1780
860 ة ف اراتـ وظ  س

نوفم
19,861 362,700 15,22 140 2188,900 1060 1826,200 920 ارات مصلحة  س

-0,645
4,030

-22,800
68,800

-4,49
0,00

-80
0

3510,500
1775,900

1700
860

3533,300
1707,100

1780
860 ة ف اراتـ وظ  س

سم د
-5,016 -91,600 -8,70 -80 1734,600 840 1826,200 920 ارات مصلحة  س

3,622

30,043

1512

4876

-3,822

21

-840

1800

43258,900

21104,400

21140

10320

41746,700

16228,800

21980

8520 ة ف اراتـ وظ  س
المجمو
13,181-ع العام -3363 -19,614 -2640 22154,500 10820 25517,900 13460 ارات مصلحة  س
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