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 التعريف بالوكالة الوطنية للمصادقة إلالكترونية .2

 :الصفة
تحت إشراف وزارة تكنولوجيات " أ"مؤسسة عمومية ال تكتس ي صبغة إدارية صنف 

 و إلاقتصاد الرقمي إلاتصال

واملتعلق باملبادالت والتجارة  7111أوت  1املؤرخ في  7111لسنة  83القانون عدد  : إلاحداث  نص

 .إلالكترونية، والذي أحدثت الوكالة الوطنية للمصادقة إلالكترونية بمقتضاه

 : واملالي  إلاداري  التنظيم

 

املتعلق بضبط التنظيم  7111توبر أك 01املؤرخ في  7111لسنة  7330ألامر عدد 

 إلاداري و املالي و طرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة إلالكترونية، 

 أريانة - 3.5طريق رواد كم  -القطب التكنولوجي الغزالة : الاجتماعي املقر

على النظام واملتعلق باملصادقة  7118افريل  04املؤرخ في  7118لسنة  0144ألامر عدد  : ألاساس ي النظام

 ألاساس ي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية

املتعلق باملصادقة على الهيكل  7100أوت  3املؤرخ في  7100لسنة  0114ألامر  عدد  :الهيكل التنظيمي

 التنظيمي للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية

الخطط  إسناد

 :الوظيفية

املتعلق بضبط  7106جويلية  01املؤرخ في  7106نة لس 111الحكومي عدد  ألامر 

 .شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط إلاعفاء منها 

 ance@certification.tn  :الالكترونيالعنوان 

 www.certification.tn : موقع الواب

  : القانونية املراجع

  خ في امل 7110لسنة  0662مر عدد ألا املتعلق باملصادقة على كراس الشروط و  7110جويلية  02ؤرخ

 . الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات املصادقة إلالكترونية

  خ في امل 7110لسنة  0668مر عدد ألا املتعلق بإجراءات الحصول على املوافقة و  7110جويلية  02ؤرخ

 .ملمارسة نشاط مزود خدمات املصادقة إلالكترونية

  خ في املتعلق بضبط و  7110 جويلية  01قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي، املؤرخ

قة بشهادات املصادقة إلالكترونية والوثوق بها
خ
 . املعطيات التقنية املتعل

  خ في  يتعلق بتنقيح 7108فيفري   70قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي، املؤرخ

املتعلق بضبط املواصفات التقنية ملنظومة احداث الامضاء  7110جويلية  01و اتمام القرار املؤرخ في 

 .TN CEV 2D-Doc نظومة الختم الالكتروني املرييبإضفاء صبغة قانونية مل الالكتروني

  ق بضبط شروط وإجراءات توريد و  7118جويلية  70املؤرخ في  7118لسنة  7631مر عدد ألا
خ
املتعل

 . ر عبر شبكات الاتصاالتوتسويق وسائل أو خدمات التشفي

 مهام الوكالة .7.0

http://www.certification.tn/
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/reglementationsAR/Decret_2001-1667_ar.pdf
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/reglementationsAR/Decret_2001-1668_ar.pdf
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/reglementationsAR/Arrete_1_ar.pdf
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/reglementationsAR/Ta201806634.pdf
http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/reglementationsAR/Decret2639-2008Ar.pdf
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  :تقوم الوكالة ضمن أنشطتها الرئيسية حسب ما ورد باملراجع القانونية املشار إليها أعاله  باملهام التالية

 ،منح ترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات املصادقة إلالكترونية على كامل تراب الجمهورية 

 صادقة إلالكترونية ألحكام القانون املذكور أعاله السهر على مراقبة إحترام مزود خدمات امل 

 ،تحديد مواصفات منظومة إحداث إلامضاء إلالكتروني والتدقيق 

 ،إبرام إتفاقيات إلاعتراف املتبادل مع ألاطراف ألاجنبية 

  إصدار وتسليم وحفظ شهادات املصادقة إلالكترونية الخاصة باألعوان العموميين املؤهلين للقيام

 إلالكترونية ويمكن أن يتم ذلك مباشرة أو عبر مزود خدمات إلكترونية عموميين، باملبادالت

 ،املساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العالقة باملبادالت والتجارة إلالكترونية 

 وبصفة عامة كل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة إلاشراف وله عالقة بميدان تدخلها  . 

 نتوجات الوكالةخدمات و م .7.7

ة للمصادقة إلالكترونية على  للمبادالت إلالكترونية، وذلك من إيجاد مناخ ثقة وسالمة تعمل الوكالة الوطنيخ

 : خالل تقديم باقة من الخدمات  آلاتي ذكرها  

 

 
 ة شخص بمفتاح عمومي، ويمكن استعمالها : شهادة إلامضاء إلالكتروني تمكن من ربط هويخ

ة وكذلك ليعرخف الشخص بنفسه ضمن مناخ مؤمن إرساليات  إلمضاء  إلكترونيخ

 ة موزع واب بمفتاح عمومي، فهي تمكن من تأمين :شهادة موزع واب املبادالت بين املوزع   تربط هويخ

ات الشراء أو الدفع إلالكتروني على موقع تجاري   .وحرفائه في إطار مؤمن مثل عمليخ

 تستعمل هذه الشهادة لضمان سالمة املبادالت التي تتمخ بين منظمة   :شهادة شبكة إفتراضية خاصة

نة في شبكة الاتصال  وفروعها املوزعة جغرافيا عبر مسالك  .مؤمخ

 ة لضمان تعريفهتمكن من إمضاء برنامج أو نص أ :شهادة إمضاء الرمز بتوقيع صاحبه، كما تمكن   و برمجيخ

 .من حمايته من مخاطر القرصنة
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 شهادة ختم التوقيت إلالكتروني لتحديد تاريخ إحداث إلامضاء إلالكتروني بطريقة موثوق بها. 

 مجلس املؤسسة .7.3

م إلاداري واملتعلق بضبط التنظي  7111أكتوبر  01املؤرخ في  7111لسنة  7330عمال بأحكام ألامر عدد 

 منه، يتكون أعضاء مجلس املؤسسة من السيدات 4واملالي وطرق تسيير الوكالة وخاصة الفصل  عـــدد 

 :و السادة آلاتي ذكرهم

 أعضاء املجلس الاسم واللقب الصفة

 املدير العام للوكالة السيدة سيرين التليلي رئيس

 عضو
بالسيد  والذي تم تعويضها السيدة عائدة الشريف

 2112ماي  22الشلي بداية من  أسامة
 ممثل عن رئاسة الحكومة

 ممثل عن وزارة الداخلية السيد مهدي الهويش ي  عضو

 عضو
السيد العقيد رضوان السالمي والذي تم تعويضه 

 2112سبتمبر  22بالسيد جمال ميري بداية من 
 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني

 عضو
 السيد مالك الغزواني والذي تم تعويضه

 2112ديسمبر  21بالسيد عبد الكريم شطورو من 
 ممثل عن وزارة العدل

 السيدة سناء الهواري  عضو
ممثل عن وزارة تكنولوجيات 

 الاتصال والاقتصاد الرقمي

 ممثل عن وزارة التجارة السيد خباب الحضري  عضو

 عضو
السيد فيصل الصحراوي والذي تم تعويضه 

 2112وان ج 11بالسيد وليد الشريف بداية من 
 ممثل عن وزارة املالية

 السيدة عزيزة املرابطي  عضو
ممثل عن وزارة التنمية وإلاستثمار 

 والتعاون الدولي

 ممثل عن البنك املركزي التونس ي السيد لطفي جنان عضو

 السيد زياد الدريدي عضو
ممثل عن الوكالة التونسية 

 لألنترنات

 عضو
بالسيدة  السيد زكريا الذيب والذي تم تعويضه

 2112أوت  11حميدة ساس ي بداية من 
 مراقب الدولة 
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 2112لسنة  إلانجازات و ألاحداث أهم   .3

شهدت الوكالة الوطنية للمصادقة إلالكترونية العديد من التطورات على املستوى التقني و التنظيمي في 

ى بالخدمات التي تقدمها الوكالة ألعل الارتقاءتظافرت مجهودات الوكالة  من أجل   ، حيث7102الفترة  في سنة 

و قد توجت هذه .  مستويات الجودة و املطابقة للمعايير الدولية و ذلك لتلبية طلبات وتوقعات الحرفاء

في مجال نشاط الوكالة كما هو مبين تباعا في هذا   للمعايير الدولية املجهودات بالحصول على شهادات املطابقة

 .التقرير 

ملصادقة إلالكترونية ملواكبة التطورات و في نفس السياق، عملت الوكالة على تأهيل منصة ا  

املستلزمة إلنجاز املشاريع الوطنية املدرجة في املخطط   التكنولوجية في املجال و ارساء مناخ ثقة الرقمية

 . 7102و في ما يلي مزيد من التفاصيل حول أهم إنجازات الوكالة لسنة . 7171إلاستراتجي تونس الرقمية 

 :ة مطابقة للمعايير الدوليةبعث خدمات و منتوجات جديد .3.0

 TunSignعلى الخط باستعمال منظومة   إلالكترونيخدمة إلامضاء  .3.0.0

ن من التعريف باملمض ي وكذلك من 
خ
على غرار إلامضاء اليدوي فإنخ إلامضاء إلالكتروني هو طريقة تمك

إلالكترونية  وهو يوفر عالوة على ذلك سالمة الوثائق. التعبير عن موافقته بخصوص محتوى النص املمض ى

إحداث إمضاءات إلكترونية بواسطة من التي توفرها الوكالة  TunSign منظومة و تمكن .املمضاة وعدم إنكارها

، حيث يقوم املمض ي أوال باإلطالع على الوثيقة لإلمضاء ثم يقوم شهادة إمضاء إلكتروني صادرة عن الوكالة 

 .(code PIN) كلمة السر تفعيل إلامضاء بواسطة يتم، ثم "امض ي"على زر  بنقر

املفتوحة املصدر بطريقة مجانية  TunSignو في الخصوص، تقدم الوكالة منظومة إلامضاء إلالكتروني  

 و قد . لهياكل القطاع العام و الخاص و القطاع البنكي في اطار اتفاقية تحدد مسؤولية الوكالة و الطرف املمض ي

 Sign-QRلتأمين الوثائق إلادارية خدمة إصدار ألاختام إلالكترونية املرئية  .3.0.7

 بتطوير  7102في السداس ي ألاول من سنة  الوكالة الوطنية للمصادقة إلالكترونية قامت

لتأمين الوثائق الورقية و إلالكترونية  املستعملة من طرف  TN CEV 2D-Doc منظومة الختم إلالكتروني املريي

 .ألافراد و املؤسسات في معامالتهم  إلادارية

من تأمين الوثائق الورقية  TN CEV 2D-DOCفي الخصوص، تمكن منظومة الختم إلالكتروني املريي و 

و إلالكترونية الصادرة عن  مختلف الهياكل و إلادارات  على غرار شهادات ألاجور، الشهادات العلمية، الفواتير، 

 . الوثائق البنكية، شهادات العمل و غيرها من الوثائق إلادارية
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الذي يوضع على الوثيقة املؤمنة في شكل رمز  TN CEV 2D-DOCل الـختم إلالكتروني املريي  و يتمث

يحتوي على البيانات الرئيسية املنصوص عليها في الوثيقة  مذيلة باإلمضاء   QR Codeاستجابة سريعة 

 . إلالكتروني للهيكل املصدر لها

التثبت من مصدر الوثيقة و من صحة محتواها سواء  إلاشارة أن الختم إلالكتروني املريي يمكن من و تجدر 

كانت في صيغتها ألاصلية أو عند نسخها،  و بذلك فإن اعتماد هذه التكنولوجية يبسط إلاجراءات إلادارية 

هذه التقنية  كما أن .خاصة من خالل إعفاء ألافراد و املؤسسات من أعباء إجراءات النسخ املطابقة لألصل 

 .ثائق ضد مخاطر التدليس و التزوير تمكن من تأمين الو 

إلحداث  QR-Sign منظومة TUNTRUST لوكالة الوطنية للمصادقة إلالكترونيةتوفر او في الخصوص، 

تمكن  QR-Check بصفة مجانية تطبيقة محمولةكذلك كما توفر  TN CEV 2D-DOC الختم إلالكتروني املريي

لبيانات املدرجة في ألاختام إلالكترونية املرئية املوضوعة على من التدقيق في إلامضاء إلالكتروني و استخراج ا

 .الوثائق ألاصلية و املنسوخة

على ادراج ألاختام إلالكترونية املرئية في شهادات ألاجر للوظيفة  7102و قد عملت الوكالة في جوان 

الصادرة عن  معيةالجا العمومية الصادرة عن املركز الوطني لإلعالمية و كذلك في عدد من الشهادات 

 ENICAR, ISTIC SupCom,  Iset Com  : املؤسسات الجامعية التابعة لجامعة قرطاج آلاتي ذكرها 

 MobiSignخدمة إلامضاء إلالكتروني عبر الهواتف املحمولة  .3.0.3

 قامتالتزايد املستمر ملستعملي الاجهزة املحمولة و الهواتف الذكية و خاصة من طرف املهنيين  في إطار

مضاء إحداث إتمكن من التي  Mobisign  منظومة بتطوير TUNTRUST  الة الوطنية للمصادقة إلالكترونيةالوك

شهادة إلامضاء ل الذي يستعمل للتثبت من هوية املمض ي عند استعماله إلالكتروني عبر ألاجهزة املحمولة

 .املؤمنة لدى الوكالة  HSM تشفير إلالكتروني بحاوية مفاتيح

، ستعمل الوكالة على ترويج هذه الخدمة الجديدة مع العديد من ألاطراف خاصة 7108 و في خالل سنة

القطاع البنكي و مزودي خدمات إلاتصال و ذلك بهدف دعم و تبسيط إلاجراءات املتعلقة باقتناء شهادات 

 .إلامضاء و إحداث إمضاءات إلكترونية في اطار رقمنة الخدمات إلادارية

 إدارة الجودة نظام و  املعايير الدولية في مجال املصادقة إلالكترونية جودة الخدمات و مطابقة .3.7

مطابقة املعايير الدولية في مجال املصادقة  علىتحسين جودة خدماتها و  على 7104عملت الوكالة منذ سنة 

يها  إلى مع الحفاظ عل 7104و في ما يلي شهادات املطابقة التي تحصلت عليها الوكالة منذ سنة  ،الالكترونية

 .   7102سنة 

و تعزيز الثقة مع  الاستقبالتحسين و املتعلقة ب" امرحب"عالمة جودة إلاستقبال الحفاظ على  . أ

 حرفائها، 
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و املتعلقة بشهادات تأمين موزعات الواب من   ETSI 102042الحفاظ على شهادة املطابقة للمعيار  . ب

 ، حيث من الضروري  SSLنوع 

ومة املصادقة إلالكترونية املتعلقة بالسلطة الجذر الجديدة للوكالة اجراء عمليات تدقيق في منظ . ت

 7102في نوفمبر  لحصول و قد توجت عمليات التدقيق با   LSTIمن طرف مكتب التدقيق املعتمد

و املتعلقة   ETSI 319 411-1, ETSI 319 411-2,  ETSI 319 421املطابقة للمعايير على شهادة 

 ني و شهادات ألاختام إلالكترونية و شهادات التوقيت إلالكتروني بشهادات إلامضاء إلالكترو

  تأهيل هيكل املفتاح العمومي .3.3

، قامت الوكالة بانجاز مشروع تأهيل منصة املصادقة 7171و في اطار املخطط إلاستراتيجي تونس الرقمية 

املطابقة  للمعيار ، و ذلك بهدف  نيل شهادة 17/7105إلالكترونية الوطنية موضوع طلب العروض عدد 

 . 7102الخاص باإلمضاء إلالكتروني فيى الثالثي ألاول من سنة  ETSI 101 456ألاوروبي  

      3، تم احداث السلط الجذر الجديدة طبقا للهيكلة املبينة في الرسم البياني 7106نوفمبر  78و في يوم 

صد التثبت من مطابقة اجراءات احداث ق  LSTIو ذلك بحضور خبير من مكتب التدقيق ألاوروبي املعتمد 

 .املنشود ETSI 319 411السلط و تركيز منصة املصادقة الجديدة للمعيار ألاوروبي  

 .و في ما يلي مزيد من التفاصيل حول مشروع تأهيل الهيكل على املستوى التقني و التنظيمي

 

 على املستوى التقني  . أ

 

 :التسلسل الهرمي لسلط املصادقة 

على ثالث   "Certification Authority hierarchy"لة بإرساء تسلسل هرمي لسلطات املصادقة قامت الوكا

على الصعيد   تكون فيه السلطة الجذر الرئيسية  في أعلى مستوى الثقة( tiers architecture-3)مستويات  

 . (TN PKI) الوطني

قسم خاص بالقطاع العمومي و قسم : نهذا كما تم تقسيم املستوى الثاني من التسلسل الهرمي إلى قسمي 

 خاص بالقطاع الخاص، حيث سيمكن هذا التقسيم من تقديم باقة خدمات تتماش ى مع متطلبات

كما سيفتح هذا التسلسل الجديدي املجال إلصدار سلط . و الحاجيات الخصوصية  للقطاعين العام و الخاص

 .تضاءمصادقة جديدة للقطاع العمومي و القطاع الخاص عند إلاق

إصدار الشهادة الجذر و شهادات سلط املصادقة الخاصة بالقطاع  7106نوفمبر  71و  78وقد تم بتاريخ 

للتثبت من املطابقة للمعايير  LSTIالعمومي و الخاص بحضور مدقق مختص من قبل مكتب التدقيق ألاروبي 

  .بمزودي خدمات املصادقة إلالكترونية   EN 319 411ألاوروبية 
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 :ة التشغيلمنص

 منظومات إعالميةمعدات و تم تطوير البنية التحتية لهيكل املفتاح العمومي للوكالة من خالل اقتناء 

 : و شبكية بهدف

  ،تأمين و ضمان السالمة املادية و املعلوماتية ملنصة املصادقة إلالكترونية 

 ستقبال عدد أكبر من مطالب إ) النهوض بقدرة إلانتاج  عبر تنمية املعدل اليومي لشهادات املصادقة

 (.الشهادات وإصدار عدد كبير من الشهادات املصادقة

  توفير منصة انتاج  عالية التوفر مع منصة احتياطية لتعافي من الكوارث(HA/DR) 

 ترشيد استهالك الطاقة وتكييف الهواء في قاعة املوزعات  

 :على املستوى التنظيمي  . ب

ت و حث أعوانها على ممارسة و تطبيق تراتيب العمل التي تمت عملت الوكالة على تحديد املسؤوليا

 صياغتها و املصادقة عليها و هي تراتيب تستجيب ملتطلبات املعايير الدولية في مجال املصادقة إلالكترونية

 : و السالمة املعلوماتية على غرار ما يلي

  تحيين سياسة املصادقة((Politique de Certification  العملية للمصادقة                         و التراتيب    

Déclaration des pratiques de certification) ) و تعتبر هذه السياسة أحد أهم الوثائق الضرورية

إذ تضم هذه الوثيقة مختلف القواعد املتبعة من قبل مختلف مصالح . بالنسبة لسلطة املصادقة

و إصدار شهادات املصادقة عبر إتباع قواعد عمل معينة الوكالة إلدارة و تسجيل طلبات الحرفاء 
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وتجدر إلاشارة إلى أن هذه الوثيقة  .تستجيب للمعايير الدولية في مجال املصادقة إلالكترونية

متوفرة على موقع الواب للوكالة حتي يتسنى للمستخدم معرفة الطرق الفنية واملهنية وإلاجرائية 

 عن طريق هذه . اء الشهادة الرقمية من قبل السلطةاملتبعة إلصدار، أو تجميد أو إلغ
ً
وأيضا

الالئحة التنفيذية يمكن للجهات ألاجنبية والعاملية وسلطات املراجعة الدولية تقدير عمل 

 .ومصداقية السلطة

  صياغة سياسة خدمة ختم الوقتPolitique d'horodatage  تحتوي على قواعد إصدار  رموز

كما تبين هذه الوثيقة كيفية التثبت من الوقت و دقة ألاجهزة  Jetons d'horodatageالتوقيت 

 . املستعملة

 تطور عدد شهادات املصادقة إلالكترونية .3.4

  7102إلى  7104في الفترة املمتدة من  سجل عدد شهادات إلامضاء إلالكتروني تطورا بنسق تصاعدي   

تفاع إلى الطابع إلالزامي إلستعمال الخدمات على  و يرجع هذا إلار .  ة التاليةم البيانيو كما هو مبين في الرس

 . الخط وإلامضاء إلالكتروني  في بعض التطبيقات الوطنية على غرار التصريح الجبايي عن بعد
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 :و التثبت من املطابقة املصادقة على وسائل التشفير  .3.5

 املصادقة على وسائل التشفير .3.5.0

ملف  7313حيث بلغت عدد امللفات  7102راستها خالل سنة يبين الجدول التالي عدد امللفات التي تمت د

ويبين . «ج »ملفات من الصنف  1و« ب »ملفا من الصنف  446و «  أ »ملفا من الصنف  0852من بينها 

 .حسب الصنف 7102الجـدول املوالي عدد امللفات الواردة على الوكالة خالل سنة 

 
امللفات التي ال  عدد شهادات املصادقة املسلمة امللفات  عدد 

تحتوي على 

 التشفير

ملفات بصدد 

 الدرس

 1 - املجموع ج ب أ املجموع ج ب أ

1857 446 0 2303 2046 443 0 2489 

 

 تطور النشاط 

 .يبن الجدول املوالي عدد شهادات املصادقة على وسائل التشفير حسب السنوات

 املجموع ج ب أ الفترة
نسبة التطور 

 (%) السنوي 

 - 751 1 212 125 2112في إلى غاية موفى شهر  ديسمبر جان 1من 

 31% 985 6 232 221 2111جانفي إلى غاية موفى شهر  ديسمبر  1من 

 8% 1065 4 256 804 2116جانفي إلى غاية موفى شهر  ديسمبر  1من 

 133% 2489 0 443 2046 2112جانفي إلى غاية موفى شهر  ديسمبر  1من 

 

 الزيارات امليدانية: 

تقوم وحدة املصادقة على وسائل التشفير بمناسبة معالجتها مللفات املصادقة ببعض الزيارات امليدانية 

 .7102زيارة إلى موفى شهر ديسمبر  05عند الاقتضاء حيث قامت بــ 
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 الــتقنية الاستشــارات : 

نية احتوائها على يتمثل نشاط الاستشارات التقنية في اختبار ألاجهزة املوردة قصد التحقق من إمكا

 .     منظومة التشفير حيث يتم في صورة وجودها إخضاع هذه ألاجهزة للمصادقة

يساهم هذا النشاط في تدعيم آلية مراقبة وسائل التشفير املوردة، علما وأن هذه الخدمة توفر حاليا 

 7104املقدمة منذ سنة  ويبين الجدول التالي عدد ملفات الاستشارات التقنية. بصفة مجانية لفائدة الحرفاء

 .7102 وإلى غاية موفى سنة

 

 

 

 

 :التثبت من املطابقة .3.5.7

لوسائل ومعدات التشفير التي تمت يندرج هذا النشاط في إطار عملية املراقبة الفنية عند التوريد 

 7102وإلى غاية سنة  7104و يبين الجدول التالي عدد شهادات التثبت من املطابقة منذ سنة . املصادقة عليها

 .شهادة  7351والتي بلغ عددها الجملي 

 نسبة التطور  املطابقة  عدد شهادات السنوات

2112 1113 - 

2111 1511 % 73 

2116 2204 % 21 

2112 2350 % 7  

 :التظاهرات التي شاركت فيها الوكالة .3.6

 :التظاهرات الوطنية التي شاركت فيها الوكالة

 

  املشاركة في صالونSITIC AFRICA 2017   بقصر املعارض بالكرم 7102أفريل  71الى  08من. 

  مشاركة الوكالة في اليوم العالمي لالتصال و شركة املعلومات تحت محور"Big Data for Big Impact" 

 .بقطب الغزالة  7102ماي  02بتاريخ 

 نسبة التطور بالنسبة للسنة الفارطة امللفات الواردة على الوكالة الفترة

2112 31 - 

2111 66 % 120 

2116 56 % -15 

2112 49 % -12 
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  املشاركة في  يوم منظم من طرفclub DSI  تحت عنوان :DSI Public - Enjeux et perspectives  

 .بـالرينة 7102ماي  74بتاريخ 

 ،في ورشة عمل تحت عنوان  مشاركة الوكالة في منتدى غرف التجارة و الصناعة التونسية 

 "”les CCI 0 l42re de la digitalisation et de la dématérialisation  7102أكتوبر  00في 

  7102نوفمبر  01-11مشاركة الوكالة في منتدى تونس لالستثمار بتاريخ. 

  مشاركة الوكالة في تظاهرةITU WTIS TUNISIA 2017  في ورشة عمل تحت عنوان New metrics for 

broadband and cybersecurity"  "7102نوفمبر  06و  04مات بالحما. 

 

 
 

 :التظاهرات الدولية التي شاركت فيها الوكالة

 املشاركة في الصالون الدولي "Mobile Word Congress 2017 "ببرشلونة 

  بعمان " النسخة الاولى من املنتدى العربي الافريقي حول الثقة الرقمية "املشاركة في 

  جلسات عمل حول استعمال " املشاركة فيQR code "بفرنسا. 

  ببرشلونة" الندوة املتعلقة باستعمال  الامضاء الالكتروني والبنية التحتية" املشاركة في . 
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 : املداخالت الوكالة في وسائل الاعالم

  مشاركة السيدة املديرة العامة للوكالة في برنامج« DIGICLUB »  تحت موضوع مشاريع الوكالة و أهم

 .انجازاتها

 سيدة املديرة العامة للوكالة في برنامج مشاركة ال«Carrière »   في راديوExpress FM   تحت موضوع

 .مشاريع الوكالة و أهم انجازاتها
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 إلانجازات على املستوى املالي .2

 إلايرادات  .4.0

ــ   أد بنسبة إنجاز 3144،331ما قيمته  2017 سنة بلغ رقم املعامالت خالل  مقارنة % 65تقدر بــ

 % 03،6نسبة ارتفاع تقدر بــ ، و قد حققت الوكالة أد 4661واملقدر بـ  7102مليزانية سنة  املبرمج برقم املعامالت 

 .7106سنة ل برقم املعامالت  مقارنة

 (دينار ألالفبحساب )                                                                                                                      

 البيانات 2116  إنجازات 2112 مبرمج  2112 إنجازات  التطور  نسبة

 شهادات املصادقة الالكترونية 759 900 1131 % 37,2

 املصادقة على وسائل التشفير 647 850 584 % 19,2

 التثبت من املطابقة 1133 1150 1113 % 36,5

 الاتفاقيات - 1730 - 

 مداخيل التوظيف و مداخيل أخرى  139 30 216,330 % 7,1

 املجموع 2678 4660 3044,330 13,6 %

 

 : على مختلف ألانشطة 7102توزيع رقم املعامالت بالنسبة لسنة  التالييمثل الرسم البياني 

 

 

  يعود  7102لسنة  الفارق السلبي بين رقم املعامالت املبرمج و رقم املعامالت املنجز   تجدر إلاشارة أن و 

 : التي تساهم فيها الوكالة آلاتي ذكرها املشاريع الوطنية انجاز للتأخير الحاصل في أساسا 
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 التي  ضوع الاتفاقية مع وزارة الداخليةالبيومترية مو  الوطنيةوبطاقة التعريف  جواز السفر مشروع

 دمات املسداة خالللفائدة الوكالة مقابل الخأد  831  بمبلغ قدره 7106في شهر جويلية  ابرامهاتم 

 ونية الخاصة بجواز السفرو تركيز منظومة املصادقة إلالكتر و املتعلقة بتصميم 7102سنة 

 : التعريف البيومترية، و قد تم تسجيل تأخير في انجاز هذا املشروع لألسباب التالية و بطاقة 

 .لس النوابلم يتم املصادقة على إلاطار القانوني لبطاقة التعريف الوطنية من قبل مج -

 تأخير في تسليم املعدات الخاصة بمشروع جواز السفر البيومتري من قبل وزارة الداخلية  -

  مع الصندوق الوطني للتأمين على املرض العالجية  استرجاع املصاريفمشروع رقمنة منظومة

تم رصد مبلغ قدره  :  7108سنة منخرط  3811111طبيب وحوالي  08111والذي سيشمل حوالي 

إال أن املشروع يشهد تأخير في إلانجاز من طرف الصندوق الوطني للـتأمين على  7102سنة لأد  111

 .للمرة الثالثةاملرض يرجع باألساس إلى إعادة طلب العروض الخاص بهذا املشروع 

 انجازات ميزانية التصرف .4.7

نسبة إنجاز ل مع تسجي أد 3647،301ما قدره  7102مصاريف التصرف خالل سنة  من املتوقع أن تبلغ

في    %01  إنخفاضا بنسبة، كما تم تسجيل أد  4101و املقدر بـــ 7102املبرمج لسنة بلغ املبمقارنة  %11 بــقدر ت

 . 7106مقارنة بسنة مصاريف التصرف 

ونسبة الانجاز مقارنة  7102و فيما يلي، جدول تفصيلي يلي رسم بياني لنفقات التصرف للوكالة خالل سنة 

 .بالتقديرات
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 (بحساب ألالف دينار)                                    

فقات (1) 2112مبرمج  (3) 2112متوقع (1(/)3)نسبة إلانجاز 
 
 بيان الن

 مشتريات 000 667 819,325 589 88,429%

 أدوات إعالمية  541111 4506366036 83,636%

 لوازم املكاتب 05111 055626521 103,784%

 املاء والكهرباء والغاز 81111 863616686 107,962%

 وقود   31111 375246111 108,580%

 شراءات مختلفة  7111 36206133 183,597%

ة 000 535 472,777 449 84,014%  خدمات خارجي 

 مناولة عامة   751111 224,769 286 114,490%

 صيانة وإصالح وسائل النقل 05111 872,332 17 119,149%

انة وإلاصالح ألاخرى  751111 572,930 129 51,829% ات الصيخ  عمليخ

 أقساط التأمين 71111 802,746 15 79,014%

ة أخرى  000 238 519,728 251 105,681%  خدمات خارجي 

بات الوسطاء وألاتعاب 71111 171,680 20 100,858%  مرتخ

 مصاريف التكوين 51111 532,262 58 117,065%

 املساهمة في املنظمات الدولية   75111 243,520 16 64,974%

ت وتوثيق6 وثائق كتب 4111 417,098 6 160,427%
خ
 مجال

 إشهار و نشريات وعالقات عامة  61111 728,175 44 74,547%

الت 01111 3991,100 39,911%  رحالت وتنقخ

ات 01111 6379,460 63,795%  مهمخ

 لالستقبالمصاريف أخرى  5111 2827,165 56,543%

ة ونفقات الاتصاالت 51111 87082,268 174,165%  نفقات بريديخ

 النفقات البنكية و الخدمات ألاخرى  5111 5147,000 102,940%

 ضرائب و أداءات  000 20 495,804 20 102,479%

 أعباء ألاعوان و ألاعباء إلاجتماعية ألاخرى  000 550 2 011,242 331 2 91,412%

 مجموع نفقات التسيير 1261111 13113126632 9,816%

 مجموع نفقات التأجير 2111111 23311116222 91,412%

 املجموع العام 2111111 36223156526 90,831%
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هذا وتجدر إلاشارة أن الوكالة قامت بتحيين ميزانية التصرف بمقتض ى املكتوب الصادر عن الوكالة لوزارة 

 .قد تم تقديم التبريرات الالزمة لذلكو  2112أكتوبر  22إلاشراف بتاريخ 

 :وفي ما يلي تفسيرا ألهم الفوارق املسجلة على بعض حسابات امليزانية 

 انة وإلاصالح ألاخرى " من الفقرة % 57 تم إنجاز ات الصيخ   دين للفواتيرو نظرا لعدم إرسال املز  "عمليخ

  نظرا لعدول الوكالة املساهمة في عضوية " املساهمة في املنظمات الدولية  " من الفقرة  % 65 تم إنجاز

 .OASISاملنظمة الدولية 

  ة ونفقات الاتصاالت " من الفقرة %  24تحيين امليزانية بزيادة نسبية تقدر تم  تبعا" نفقات بريديخ

 .7106و  7105و  7100لخالص فواتير الشركة التونسية لألنترنات لسنوات 

  مهندسين  17نظرا إلستقالة " ن و ألاعباء إلاجتماعية ألاخرى أعباء ألاعوا"من الفقرة  % 10 تم إنجاز

 .مهندسين بالتعاون الفني 17أعوان من الوكالة بالبريد التونس ي و  13إلحاق  إضافة إلى

 

 

 

7% 

13% 

7% 

72% 

1% 

 2017توزيع نفقات التصرف لسنة 

 مشتريات

 خدمات خارجية

 خدمات خارجية أخرى 

 أعباء ألاعوان 

 أداءات و معاليم
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 انجازات ميزانية التنمية .4.3

ما يلي، جدول  و في .% 18أد  وبذلك تقدر نسبة الانجاز بـــ  3411،753ما يقارب  نميةبلغت املصاريف املحتملة للتأد لتغطية نفقات التنمية و قد  3570تم رصد مبلغ 

 : 7106بسنة ونسبة الانجاز مقارنة  7102تفصيلي لنفقات التنمية للوكالة خالل سنة 

 2112معلومات حول إلانجاز في سنة 

دفوعات  (د)املالي  نسبة الانجاز 

 متوقعة

2112 (3) 

 تعهدات

 2112 

(2) 

 تقديرات

2112 

(1) 

 دفع البيانات

(3)/(2) 

  عهدت

(2)/(3) 

 البرامج الاعالمية 2570 2289,891 440,075 89% 19% 

، و تجدر  2115مع ارجاء التعهدات و الدفع إلى سنة  16/2112تم نشر طلب العروض عدد 

ابرام ثالث صفقات في اطار طلب العروض سالف الذكر  كما تم  2115إلاشارة أنه تم في أفريل 

 .الشروع في تنفيذ ألاشغال ذات العالقة

- 

 

- - 200 

إعداد منظومة إثبات وإمضاء 

إلكتروني خاصة باألجهزة 

 MOBILE-IDاملحمولة 

في منظومة املصادقة إلالكترونية للوكالة طبقا للمعايير الدولية   تدقيق تم القيام بعملية ال

ETSI TS 102 042     وPTC-BR  من قبل املكتب املعتمدLSTI   و ذلك تبعا للصفقة املبرمة في

التدقيق  ختيار مكتب مؤهل للقيام بمهمةاملتعلق با 2111/13عروض عدد  الطلب اطار 

 حسب املعايير سالفة الذكر ملدة  ثالث سنوات متتالية طبقا للرزنامة 

 أورو  35957بقيمة  2111عملية التدقيق املنجزة في سبتمبر 

 أورو   21330بقيمة  2116 عملية التدقيق املنجزة في أكتوبر

  أورو330 21    بقيمة  2112عملية التدقيق املنجزة في أوت 

88% 

- 

255,988 289,325 289,325 
التدقيق الدوري في خدمات 

 ETSIاملصادقة حسب املعيار 

 منظومة املصادقة إلالكترونيةاختيار مكتب إلنجاز تدقيق  2116/15طلب العروض عدد 

 2112لسنة  يورو  32226بكلفة قدرها  LSTIشركة  e-IDASحسب املواصفات  
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 Accompagnement pour la mise en place d'un: "املتعلقة بـ 2116/26استشارة عدد 

Système de Management Intégré comportant « la mise en place d'un système de 

management de la sécurité de l’information (SMSI) et la mise à jour du système de 

management de la qualité ". شركة   تم ابرام الصفقة مع املجمع ATHENA TUNISIE  و

Teige consulting  أد  22،121قدرها بكلفة جملية 

باالعتماد  2112/ 12طلب عروض عدد في اطار  ATHENA TUNISIEشركة ابرام  صفقة مع  

 أد  11،222 ه قدر بمبلغ بسطة النجاز مهمة التدقيق في السالمة املعلوماتية على إلاجراءات امل

واملتعلق بضبط النظم املعلوماتية  2112ماي  21املؤرخ في  2112 -1211عدد وفقا لألمر 

قيق إجباري دوري للسالمة املعلوماتية واملعايير املتعلقة وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تد

 .بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق

مكتب قصد انجاز ومضات إشهارية املتعلقة باختيار  2112/21تم القيام باالستشارة عدد 

 د 11،652بكلفة قدرها  CFTشركة م ابرام الصفقة ذات العالقة مع ، و قد ت  الوكالةلخدمات 
0% 24% - 11,682 50 

جودة الخدمات إلادارية على 

 الخط

املتعلق بإرساء منظومة إلدارة وإصدار جميع أنواع الشهادات  2116/11طلب العروض عدد 

   Linagora، و قد تم ابرام الصفقة ذات العالقة مع شركة ( MANAGED PKI)على الخط 

 أد  332،151قيمة جملية قدرها ب

0.5% 66.5% 3.121 664,713 1000 

إرساء منظومة إلدارة و إصدار 

جميع أنواع الشهادات على 

 الخط

قصد اقتناء موزعات خاصة بأختام التوقيت ( 2القسط ) 2112/13طلب العروض عدد 

 322،335ملية قدرها بكلفة ج BFIشركة إلالكتروني و قد تم ابرام الصفقة ذات العالقة مع 

 أد

و الخاصة بتشغيل حاويات التشفير للوكالة  LECTEURS REINER بطاقات ذكية من نوع إقتناء

 أد 3،121بقيمة  ONLINEشركة  في اطار صفقة بالتفاوض املباشر مع

تجدر  .2115مع ارجاء التعهدات و الدفع إلى سنة  16/2112تم نشر طلب العروض عدد 

في اطار طلب  Progress Engineeringابرام صفقة مع شركة  2115ارة أنه تم في أفريل إلاش

العروض سالف الذكر   و ذلك قصد  تطوير منظومة متكاملة إلحداث ألاختام إلالكترونية 

 .املرئية و قد تم الشروع في تنفيذ ألاشغال ذات العالقة

 

 

- 
 

400 
تأمين ورقمنة إلاجراءات 

 إلادارية

https://www.ansi.tn/ar/documents/D2004-1250_ar.pdf
https://www.ansi.tn/ar/documents/D2004-1250_ar.pdf
https://www.ansi.tn/ar/documents/D2004-1250_ar.pdf
https://www.ansi.tn/ar/documents/D2004-1250_ar.pdf
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 :   املتعلق بتحديث البنية التحتية التقنية للوكالة  2112/ 13روض عدد طلب ع

  صفقة مبرمة مع شركة  القسط ألاولRFC  إلى إلاصدار ألاخير من منظومات  املرور قصد

Windows  د 151.5226615 بكلفة جملية تقدر بــــ 

  صفقة مبرمة مع شركة   لقسط الثانياOTBS  معدات  قصد تحديث املعدات الشبكية و

 د  262.1636112السالمة ملركز إلايواء ألاولي وإلاحتياطي للوكالة بكلفة جملية تقدر بــ 

  صفقة مبرمة مع شركة  القسط الثالثONS   قصد اقتناء موزعات خاصة بأختام

 د  122.2526222 التوقيت إلالكتروني بكلفة جملية تقدر بــــ

 صفقو مبرمة مع شركة  القسط الخامسPROSYNIA   قصد اقتناء موزع و أالت نسخ

 د 31.5126522 بكلفة جملية تقدر بــ

13% 100% 180,897 1324,17 750 

تحديث البنية التحتية 

التقنية ملواكبة التقدم 

التكنولوجي في املعلومات 

 والاتصال

  1.2% 
 

 تجهيزات خصوصية  500 1129,23 2.221

ومة مندمجة للسالمة إلالكترونية املتعلق باقتناء وتركيز منظ 11/2112طلب عروض عدد 

 تقدر بقيمة جملية  MEDITERRANNE SERVICESشركة صفقة مبرمة مع ولحماية املباني 

ملدة  انجاز  2115فيفري  22، و قد تم الشروع في ألاشغال ابتداء من تاريخ أد  1112،152بـ 

 يوم  21تقدر بـ

 تجهيزات حماية 500 1129,23 2.221 100% 1.2%

قصد اعداد كراس شروط  و متابعة تنفيذ  اختيار مكتب دراسات  2112/13دد الاستشارة ع

بكلفة  شركة و قد تم ابرام الصفقة مع  11/2112املشروع الخاص بطلب العروض عدد 

 أد  12،236قدرها  BEAجملة تقدر بــــ

بكلفة جملية قدرها  MED CONTROLاختيار مكتب دراسات  2112/12الاستشارة عدد 

قصد متابعة أشغال إعادة تأهيل قاعات إلايواء بالوكالة ابتداء من املصادقة على  أد 2،111

 .كراس الشروط إلى استالم النهائي لألشغال
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 تهيئة و إصالح املباني  500 80,135 19,585  24%  

بكلفة جملية   OTBSحيث تم ابرام صفقة مع شركة  املتعلقة 2112/25الاستشارة عدد 

 Réalisation des travaux de réfection et d'extension du و ذلك قصد  أد 61،111رها قد

câblage informatique et téléphonique de l'Agence  

 تهيئة و تأثيث 500 80,135 19,585 24% 24%

 املجموع العام 3570 3499,253 469,630 98% 14%  

 

وقد تم تقديم  2112أكتوبر  22ين ميزانية التنمية بمقتض ى املكتوب الصادر عن الوكالة لوزارة إلاشراف بتاريخ هذا وتجدر إلاشارة أن الوكالة قامت بتحي     

 .التبريرات الالزمة لذلك
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 : 7102طلبات العروض لسنة بيانات حول أهم  وفي ما يلي 

ر مساحة املتعلق بإبرام صفقة إطارية تمتدخ على خمس سنوات الستئجا2017 /17طلب عروض عدد  .0

 خاصة مع شبكة الاتصال الحتواء املوقع الاحتياطي للوكالة

 في إطار رفع التحفظات املذكورة صلب تقرير التدقيق الذي تم انجاز هذا املشروع  : ألاهداف املرسومة

في مجال املصادقة الالكترونية  املطابقة للمعايير  قصد الحصول على شهادة LSTIبه شركة  تقدمت

ETSI EN 319 411  وETSI EN 319 421  أن املوقع الاحتياطي  حيث تم التنصيص في تقرير التدقيق

 :يلي ذلك كما و الحالي للوكالة ال تتوفر فيه مواصفات السالمة الكافية مقارنة باملوقع الرئيس ي

"le site de secours de l’ANCE ne dispose pas du même niveau de sécurité que le site primaire" 

  7102ماي  71و 78و 72:  الصفقةتاريخ إلاعالن عن. 

 7102جويلية  13: تاريخ فتح العروض. 

 7102سبتمبر  07: تاريخ املصادقة على تقرير تقييم العروض. 

  سنوات مع تحديد السقف  5ملدة  مبرمة مع اتصاالت تونس صفقة إطارية: الصفقة  معلومات حول

 أد إلعداد فضاء إلايواء الخاص 2.301الحد ألادنى بقيمة  أد و  13.257,300ألاعلى للصفقة بقيمة 

ــ يقدر  و كذلك تحديد سقف أعلىطيلة الخمس سنوات،  بالوكالة   و حد أدنى سنويا  أد  82.418بــ

 .إلايواءخدمة تأمين لسنويا أد  53.658 بـ يقدر 

  منذ  الاستغاللوقع حيز أشغال تركيز املوقع إلاحتياطي منجزة  مع دخول امل :إلانجاز معلومات حول

 7108أفريل 

 :املتعلق بتحديث البنية التحتية التقنية للوكالة2017 /03طلب عروض عدد  .7

 قامت ملنظومة املصادقة إلالكترونية، تحديث البنية التحتية التقنية في اطار  : ألاهداف املرسومة

ويتضمن طلب العروض على  و شبكية معدات إعالمية اقتناءعروض قصد  طلبالوكالة باإلعالن عن 

 .خمس أقساط 

  7102جوان  73و 77و 70: تاريخ إلاعالن عن الصفقة. 

 2112جويلية  22: تاريخ فتح العروض. 

 2112أكتوبر  12:  تاريخ املصادقة على تقرير تقييم العروض. 

 معلومات حول الصفقة: 

o  صفقة مبرمة مع شركة  القسط ألاولRFC  من منظومات  إلى إلاصدار ألاخير  املرور قصد

Windows  ـــ  (منجز)د 081.8126658 بكلفة جملية تقدر بـ

o  صفقة مبرمة مع شركة   لقسط الثانياOTBS  قصد تحديث املعدات الشبكية و معدات



74 

 

في طور )د 167.0636552السالمة ملركز إلايواء ألاولي و إلاحتياطي للوكالة بكلفة جملية تقدر بــ 

 (إلانجاز

o  مبرمة مع شركة صفقة  القسط الثالثONS   قصد اقتناء موزعات خاصة بأختام التوقيت

 (في طور إلانجاز)د 041.7816174 إلالكتروني بكلفة جملية تقدر بــــ

o  شركة صفقة مبرمة مع  الرابع  القسطBFI  قصد اقتناء موزعات خاصة بأختام التوقيت

 (في طور إلانجاز) أد 371،338بكلفة جملية قدرها إلالكتروني 

o صفقة مبرمة مع شركة  قسط الخامسالPROSYNIA   قصد اقتناء موزع و أالت نسخ بكلفة

 (في طور إلانجاز) د 30.8026844 جملية تقدر بــ

املتعلق باالعتماد على إلاجراءات املبسطة إلبرام صفقة إطارية تمتدخ على 2017 /04طلب عروض عدد  .3

 وماتية ثالث سنوات النجاز مهمة التدقيق في السالمة املعل

 واملتعلق بضبط النظم  2112ماي  21املؤرخ في  2112 -1211عدد وفقا لألمر  : ألاهداف املرسومة

ر املعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسالمة املعلوماتية واملعايي

، املتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق

باالعتماد على  12/2112قامت الوكالة الوطنية للمصادقة إلالكترونية بنشر طلب عروض عدد 

لسالمة الاجراءات املبسطة إلبرام صفقة إطارية تمتد  على ثالث سنوات النجاز مهمة التدقيق في ا

 املعلوماتية 

 7102وجويلية   06و 05:  تاريخ إلاعالن عن الصفقة 

 7102جويلية  13: تاريخ فتح العروض. 

 7102سبتمبر  07: تاريخ املصادقة على تقرير تقييم العروض. 

  شركةملدة ثالث سنوات مع تم ابرام صفقة  :الصفقة ل معلومات حو TUNISIE  ATHENA   بكلفة

ـــ   د 51.772,495سنوية تقدر بــ

  مع زيادة في حجم الطلبات بكلفة  2112تم اتمام  عملية التدقيق لسنة  :معلومات حول إلانجاز

 د 11213.321بـ 2112د حيث تقدر كلفة إلانجاز لسنة  3231.521

املتعلق باقتناء وتركيز منظومة مندمجة للسالمة إلالكترونية ولحماية 2017 /15طلب عروض عدد  .4

 .املباني

 به شركة  تقدمتفي إطار رفع التحفظات املذكورة صلب تقرير التدقيق الذي  : اف املرسومةألاهد

LSTI  قصد الحصول على شهادةETSI EN 319 411 وETSI EN 319 421   من ذلك أن النظام الحالي

. أصبح متداعيا ويجب تجديده 7115ومراقبة الولوج داخل الوكالة الذي تم تركيزه منذ سنة  للسالمة

الوة على ذلك فان عملية صيانة املنظومة الحالية تستوجب القيام بتغيير العديد من مكوناتها التي ع

وبالتالي ال يمكن أن يتم تجديدها وحيث أن عملية   (système en fin de vie)لم تعد متوفرة حاليا 

https://www.ansi.tn/ar/documents/D2004-1250_ar.pdf
https://www.ansi.tn/ar/documents/D2004-1250_ar.pdf
https://www.ansi.tn/ar/documents/D2004-1250_ar.pdf
https://www.ansi.tn/ar/documents/D2004-1250_ar.pdf
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اضفاء أي  الصيانة تقتصر حاليا على معاينة املنظومة التي تم تركيزها بجميع مكوناتها دون 

تغيير،وعليه قامت الوكالة باإلعالن عن طلب العروض قصد اقتناء وتركيز منظومة جديدة مندمجة 

  .للسالمة إلالكترونية ولحماية املباني بما يتناسب مع املعايير الدولية في مجال سالمة وحماية املباني

  تصالالتزود بمواد في مجال إلاعالمية و تكنولوجيا لإل: نوعية الطلبية 

  710أوت  01و 11و 18: تاريخ إلاعالن عن الصفقة 

 7102سبتمبر  75: تاريخ فتح العروض 

 7108فيفري  18:تاريخ املصادقة على تقرير تقييم العروض 

 شركة صفقة مبرمة مع : معلومات حول الصفقةMEDITERRANNE SERVICES  تقدر بقيمة جملية

 ملدة انجاز  7108فيفري  77داء من تاريخ و قد تم الشروع في ألاشغال ابت أد0017،087بـ 

 يوم 11تقدر بـ

 

 

 :منحة صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات وإلاتصال .4.4

 2112 متوقع 2112محين  2112مبرمج  البيانات

 3044,330 3000 2661 مجموع إلايرادات

 3642,318 3430,083 3561 نفقات التصرف

 - 305,638 - 2116فواضل ميزانية التصرف لسنة 

 124,000 124,445 511 (بعنوان التسيير) 2017التصرف  منحة

 3499,253 3499,253 3121 نفقات التنمية

 2116عجز ميزانية التنمية لسنة 
 

41,162 
 

 3661 3540,415 2221 2112منحة التنمية لسنة  

 3252 3664,860 2221 2112منحة الصندوق لسنة 

 93 % 87 % 120 % تصرفنسبة تغطية منحة ال
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 2112املوازنة الاجتماعية للوكالة لسنة  .1

العمل حيث تمت املصادقة على إلاجراءات  مناهجفي إطار إرساء النظام  املندمج للوكالة تم تطوير   

وتم عرضها على  7102مارس  7املتعلقة بالتصرف في املوارد البشرية من طرف إلادارة العامة بتاريخ 

كما تم إجراء جلسات عمل مع ممثلي مكتب الاستشارات  .  7102مارس  71بتاريخ  مجلس املؤسسة

حيث تم تحيين هذه إلاجراءات  ومالئمتها  7102واملسؤول عن النظام  املندمج خالل شهر ديسمبر 

وقد شملت هذه الاجراءات تطوير إلاجراءات املتعلقة بمتابعة عملية التكوين والتحسيس  .للمواصفات

 : بـ وذلك 7102ر نوفمبرخالل شه

  التصرف في التكوين والتحسيس وذلك بالعمل على تطوير مناهج  أساليبالعمل على تحسين طرق و

واملكونات التي تمكن من توفير الكفاءات واملهارات املستقبلية و تهيئة  املهارات من مجموعة بمنحالعمل 

 .ألاعوان في املجاالت املرتبطة بنشاط الوكالة

 ءات و املهارات الالزمة النجاز املهام املوكولة بالشكل املطلوب لتحقيق ألاهداف املرجوةكسب الكفا . 

  لتكوين والتحسيس مواكبة متطورة لوطرق ناجعة تحسين مستوى ألاداء العام باعتماد أساليب عمل

  لحاجيات الوكالة

  التي يجب  تقييمة حيث يتم استعمال ورق بتقييمهممتابعة املتكونين بإلزامهم بالحضور وذلك

 .التكوين مرحلةإمضاؤها في نهاية 

  ر و لوحة القيادة متابعة دوربة للمؤشرات من خالل التي تسمح بالحصول على نظرة شاملة لتطوخ

نشاط الوكالة، والتي تكشف الاختالفات الحاصلة، والتي تسمح كذلك باتخاذ القرارات التوجيهية في 

ذا لبلوغ ألاهداف املسطرة ضمن إستراتيجية الوكالة حسب التسيير من طرف إلادارة العامة، وه

وانطالقا من محتوى هذا الجدول تنجز عملية مقارنة بين ما كان . مواصفات النظام املندمج للوكالة

 . مسطرا من أهداف وبين ما تم تحقيقه من مؤشرات موضوعية

 تابعة صرف ألاجور واملنح تطوير أساليب العمل حيث تمت املصادقة على إلاجراءات املتعلقة بم

وتم عرضها على مجلس  7102مارس  7والساعات إلاضافية وغيرها من طرف إلادارة العامة بتاريخ 

والتي  ساهمت في تحسين مستوى ألاداء للعون املكلف بصرف  7102مارس  71املؤسسة بتاريخ 

داسية طبقا للرزنامة ألاجور وخاصة احتساب منحة إلانتاج حيث يتم احتساب منحة إلانتاج لكل س

 :التالية 

 .من ديسمبر للسنة الفارطة إلى موفى ماى للسنة املعنية: السداس ي ألاول  -

وذلك . جوان من السنة املعنية إلى موفى شهر نوفمبر من نفس السنة 0من : السداس ي الثاني -

لتصفية  حتى يتم إحصاء أيام العطل املرضية الفعلية املتحصل عليها والتى تكون هي املعتمدة

منحة إلانتاج وعليه يحدث أن اليتم احتساب العطل املرضية من موفى نوفمبر للسنة الفارطة 
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إلى موفي ديسمبر إلى نفس السنة ويتم التدارك  عند تصفية منحة إنتاج السداس ي ألاول 

 . لسنة صرف املنحة 

  التنظيمية إلاجراءات .5.0

 على يتعلق باملصادقة   2014  أكتوبر 3 في مؤرخ 2014 لسنة 4030 في إطار تطبيق مقتضيات ألامر عدد

، تم 7104ديسمبر  74بتاريخ  34العمومي و منشور رئاسة الحكومة عدد  العون  وأخالقيات سلوك مدونة

والعمل خالل سنة  7106ماي  00بتاريخ  87/7106إحداث خلية الحوكمة الرشيدة بمقتض ى املقرر عدد 

سليم املدونة لألعوان لإلطالع على فحواها، كما تعهد ألاعوان على إجراء دورات تحسيسية وت 7102

 .فيهاالكامل الحترام ما ورد  والاستعدادبالعمل بأحكامها 

حماية و بالسرية  املتسممن جهة أخرى تجدر إلاشارة أن الوكالة وبحكم خصوصية نشاطها و 

رضتها عمليات التدقيق للمعطيات الشخصية لحرفائها، فإنها تخضع أعوانها إلى قواعد خصوصية ف

للحصول على شهادات إلاعتراف الدولي إلرساء الثقة املتبادلة مع باقي الدول في خصوص شهادات 

 . املصادقة الالكترونية املسلمة من قبلها

نظام ألاساس ي الخاص بأعوانها، وما جاء بالوعليه فان الوكالة وعالوة على الحقوق والواجبات املقننة 

فإنها تخضع لقواعد سلوك خاصة بمجال املصادقة إلالكترونية والثقة الرقمية، طبقا بمدونة السلوك، 

على إجراء دورات تحسيسية وتسليم ميثاق  7102خالل سنة كما عملت الوكالة .  ETSI 102042ملنظومة 

مل ، كما تعهد ألاعوان بالعمل بأحكامه وإلاستعداد الكااحماية املعطيات لألعوان لإلطالع على فحواه

 .الحترام قواعد سلوكية وتنظيمية دولية دقيقة في مجال الثقة الرقمية

 إلانتــدابات .5.7

برنامج  تنفيذواملتعلق بالترخيص في  7106أفريل  03بمقتض ى مكتوب وزارة إلاشراف بتاريخ 

 7106خالل سنة انجاز املناظرة الخارجية لالنتداب في خطة عون مختص ، تم 7106الانتدابات لسنة 

وتم  7106جويلية  77وتم غلق باب الترشحات يوم  7106جوان  77م فتح باب الترشحات يوم حيث ت

ماي  8الشفاهية بمقر الوكالة يوم  اتدعوة املترشحين املقبولين للمشاركة في املناظرة إلجراء الاختبار 

الراجعة الاختبارات  بمراكز تطبيقيةالختبارات الا اجراء قد تولت الوكالة التونسية للتكوين املنهي و  7102

ثم وذلك طبقا للرزنامة التي تمت املصادقة عليها من طرف اللجنة وتقييم املترشحين في املناظرة لها بالنظر 

على لجنة املناظرة التي تولت ( قائمات الناجحين)تم عرض ألاعمال النهائية ملختلف مراكز الامتحان 

 . 7102سبتمبر  05ريح بالنتائج النهائية يوم و تم التصاملصادقة عليها بمقتض ى محاضر جلساتها 

الشروع في انجاز املناظرة الخارجية لالنتداب في خطة مهندس أول حيث تم  7106تم خالل سنة كما 

وتولت لجان  7106نوفمبر  04وتم غلق باب الترشحات يوم  7106أكتوبر  04فتح باب الترشحات يوم 
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 011ترشحين تفاضليا وفق ألاعداد املسندة للملف على مجموع الامتحان تقييم امللفات حيث تم ترتيب امل

املترشحين املقبولين تولت اثر ذلك الوكالة بدعوة . الكتابي لالختبار املائة مترشح ألاولين  استدعاءنقطة وتم 

 التاملعهد العالي للدراسات التكنولوجية في املواصبمقر  الكتابية اتللمشاركة في املناظرة إلجراء الاختبار 

املحدثة للغرض القيام بعملية إصالح الاختبارات الكتابية  الامتحانوقد تولت لجان  7102ماي  00يوم 

املذكورة، ثم دعوة  الاختباراتوعليه تم ترتيب املترشحين تفاضليا، وفق ألاعداد املسندة في مختلف 

في نفس  تصريح بالنتائج النهائيةوقد تم ال 7102ماي  77يوم الثالثين ألاولين في الاختبار الشفاهي وذلك 

  .يومال

 04يوم ابتداء من تم فتح باب الترشحات فقد لمناظرة الخارجية لالنتداب في خطة تقني أما بالنسبة ل

وتولت لجان الامتحان تقييم امللفات حيث تم ترتيب  7106نوفمبر  04يوم  إلى غاية 7106أكتوبر 

املائة مترشح ألاولين  استدعاءنقطة وتم  011للملف على مجموع املترشحين تفاضليا وفق ألاعداد املسندة 

 اتدعوة املترشحين املقبولين للمشاركة في املناظرة إلجراء الاختبار تولت اثر ذلك الوكالة ب .الكتابي لالختبار 

وقد تولت لجان  7102 نوفمبر 6الكتابية بمقر املعهد العالي للدراسات التكنولوجية في املواصالت يوم 

الكتابية وعليه تم ترتيب املترشحين تفاضليا  اتاملحدثة للغرض القيام بعملية إصالح الاختبار  الامتحان

املذكورة، ثم دعوة الثالثين ألاولين في الاختبار الشفاهي وذلك  الاختباراتوفق ألاعداد املسندة في مختلف 

ب املترشحين تفاضليا وفقا لألعداد ترتي الامتحان، لجان في الختامتولت   .7102نوفمبر  78و 72ومي ي

املتحصل عليها وطبقا للضوارب املضبوطة من طرف لجنة املناظرة مع ضبط قائمات الناجحين والقوائم 

والتحق للوكالة باملوقع الرسمي  7108جانفي  3 وقد تم التصريح بالنتائج النهائية يومالتكميلية للناجحين 

 :لجدول التالي املعنيين باألمر بمراكز عملهم حسب ا

 

 

 

 

 

 مالحظات حول إلانجاز املجال  العدد الخطة

 2112جويلية  13باشر املعنيان باألمر عملهم  يوم  إلاعالمية  وتكنولوجيات الاتصال 12 مهندس أول 

 2115فيفري  01باشر املعنيان باألمر عملهم  يوم  إلاعالمية  وتكنولوجيات الاتصال   12 تقني

 2112نوفمبر  11باشر املعني باألمر عمله  يوم  لكفاءة املهنيةشهادة ا 11 عون مختص 

 05 املجموع
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 الترقيات .5.3

 ومواصلة الوكالة بأعوان الخاص ألاساس ي النظام من 33 و  72و 76 الفصلين بمقتضيات عمال  

 7106 ةسن بعنوان الترقيات برنامج إنجاز تم ألافضل نحو لألعوان املنهي املسار تحسين دعم ملجهودات

 : ليي كما واملوزعة

 الخطة املقترح  الترقية إليها
عدد املترشحين 

 املفترضين

ترقية عن طريق 

مناظرة داخلية 

 بامللفات

ترقية استثنائية على معنى 

من النظام  33لفصل ا

 ألاساس ي للوكالة

 مدى إلانجاز

  2 5 مهندس رئيس

 

تم الانتهاء من تنفيذ 

كافة مناظرات 

الترقيات بعنوان 

  2116سنة 

  2 2 محلل

  1 3 متصرف

 1  1 ملحق إدارة

  1 2 6عون مختص صنف 

  1 1 1عون مختص صنف 

 1 2 24 املجموع

 هيكلة ألاجور  .5.4

بالنسبة  %  3,6 ألف دينار أي بنسبة تطور تقارب 7330حوالي  7102بلغ حجم ألاجور إلى موفى سنة 

لتطور إلى الزيادات في ألاجور والانتدابات والترقيات خالل ويرجع هذا ا( ألف دينار  7741) 7106لسنة 

 .7102سنة 

 : وحسب التفصيل املوالي  7106تطور في عدد ألاعوان مقارنة مع سنة   7102شهدت سنة 

   7106سنة  %54 مقابل   7102سنة  % 52.22تراجع نسبة التأطير إلى           ، 

 81 %  ون القاعدة العريضة من هرم الشريحة العمرية ويشكل 41من عدد ألاعوان هم دون سن

 .% 71فما فوق القمة الحادة من الهرم بنسبة ( 41)بينما يمثل ألاعوان في سن ألاربعين 

   من املجموع العام لألعوان  %50وهو ما يمثل  45بلغ عدد النساء 
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  ألاسالك حسب ألاعوان عدد تطور  .5.4.0

 :حسب السلك  7102وان الوكالة لسنة يبين الرسم البياني التالي توزيع عدد أع

 

 :العمرية  الشريحة .5.4.7

 :حسب الشريحة العمرية 7102يبين الرسم البياني التالي توزيع عدد أعوان الوكالة لسنة 

 

 
 

 

 

 

 

 

52% 

28% 

14% 
6% 

 توزيع أصناف أعوان الوكالة  

 إطارات

 أعوان التسيير

 أعوان التنفيذ

 أعوان الحراسة والنظافة

3 

35 

5 2 

45 

7 

28 

9 
1 

45 

 30و  20بين 
 سنة

 40و  31بين
 سنة

 50و  41بين 
 سنة

 60و  51بين 
 سنة

 المجموع

 2017توزيع أعوان الوكالة لسنة 

 النساء الرجال
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 :  الغيابات توزيع .5.4.3

 :أسباب الغيابحسب  7102الغيابات بالوكالة لسنة أيام يبين الرسم البياني التالي توزيع 

 

 إطارات رتسيي تنفيذ

عدد ألاعوان 

 املتغيبين

عدد أيام 

 الغياب

عدد ألاعوان 

 املتغيبين

عدد أيام 

 الغياب

عدد ألاعوان 

 املتغيبين

عدد أيام 

 الغياب

 126 22 122 2 136 1 مرض عادي

 - - 611 2 61 1 مرض طويل ألامد

 - - - - 61 1 عطلة والدة

 61 1 - - 31 1 عطلة أمومة

 111 21 25 11 21 5 عطلة إستثنائية

 - - 61 1 - - عطلة بدون أجر

 : التقاعد على إلاحاالت تطور  .5.4.4

 املجموع إطار تسيير تنفيذ 

 1 - - 1 2111إنجازات سنة 

 - - - - 2116إنجازات سنة 

 1 1   2112سنة  انجازات

 - - - - 2115توقعات سنة 

 1 - 1 - 2112توقعات سنة 

 :والصحية  الاجتماعية إلاحاطة .5.4.5

بأن تدعيم العمل نت الوكالة منذ إحداثها على مواصلة إحاطة أعوانها إجتماعيا وصحيا إيمانا منها راه

حيث سجلت الوكالة خالل  الاجتماعي والصحي داخل املؤسسة شرط أساس ي لتحسين مردودية ألاعوان

تصاالت واملؤسسات إرتفاعا ملحوظا في إطار تطبيق الاتفاقية إلاطارية بين تعاونية البريد والا 7102سنة 

 :املنخرطة بها لتنظيم أنشطة املركز الطبي والاجتماعي بتونس والوحدات الصحية الجهوية والتي تهدف إلى

  املحافظة على إستمرارية الخدمات الطبية املقدمة باملركز الطبي والاجتماعي والوحدات الصحية

 الجهوية التابعة له وتدعيمها،
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 ة وإلارتفاء بالجانب الطبي والاجتماعي،تحسين الخدمات الصحية املقدم 

  إلاحاطة باملوارد البشرية والحفاظ على صحة ألاعوان، باعتبارهم العنصر ألاساس ي لتقدم

 املؤسسة وازدهارها،

 مزيد تفعيل دور املؤسسة وتشريكها في املجاالت الصحية والاجتماعية لألعوان وإلاطارات. 

 :كافة ألاعوان وتعلقت أساسا باملحاور التاليةواملعنوية باملادية حاطة إلا كما سعت الوكالة إلى 

 ،التأمين وإلاحاطة الاجتماعية والصحية باالنخراط في تعاونية البريد والاتصاالت 

 ،إسناد قروض وإعانات اجتماعية لألعوان من قبل التعاونية 

 ،إسناد التذاكر املطعمية 

  إسناد وحدات هاتفيةBUSINESS CORPORATE، 

 اس الشغل لفائدة أعوان الخدمات والسياقة،توفير لب 

 ،تأمين نقل ألاعوان 

 : والرسكلةالتكوين   .5.4.6

أما على مستوى النهوض بالتأطير ودعم خبرات ومعارف إلاطارات وألاعوان فقد تم تنفيذ مخطط 

في كافة ميادين العمل سواء كانت تقنية منها أو تلك الداخلة في مجال التصرف  2017تكويني لسنة 

 بتوفير 2017 سنة طيلة الوكالة قامت ورسكلتهم البشرية مواردها تنمية إطار وفي حيث. داري واملالي إلا 

 : يلي كما موزعة بإختصاصاتهم عالقة ذات مجاالت في الوكالة أعوان ملختلف تكوينية دورة 31
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 ATHENAمن مركز تكوين خاص  ISO 27001 Lead Implementerمهندسين على شهادة في مرحلة تكوين  5تم حصول ]*[ 

 .Online Securityمن مركز تكوين خاص  e-CIHأعوان على شهادة في  مرحلة تكوين  7تم حصول ]*[ 

 التربصات .5.4.2

 تأطيرب الوكالة مصالح قامت والتكنولوجي العلمي البحث ومؤسسات الوكالة بين الشراكة إطار في

 :  يلي كما الدروس ختم مشاريع إنجاز في املتخرجين

 ، (مشاريع 3)تأطير طلبة مهندسين  -

 ،(مشروع 1)تأطير مشاريع تخرج لطالبة للحصول على شهادة إلاجازة التطبيقية -

 (.مشاريع 7)تأطير مشروعي تخرج تقنيين سامين  -

2017 2016 2015 

عدد  برامج التكوبن

 املنتفعين

عدد 

 الحلقات

عدد 

 ناملنتفعي

عدد 

 الحلقات

عدد 

 املنتفعين

عدد 

 الحلقات

20 7 25 7 19 6 
التكوين في مجال املطابقة (*)

   ISO 9001 / ISO 27001 للمواصفات

 حماية ألاشخاص واملمتلكات         1 1

 السياقة الدفاعية للسيارات         1 1

 التكوين في مجال التزود والصفقات 1 3 3 11 1 2

 التكوين في مجال املحاسبة واملالية 4 13 2 3 6 12

42 1     3 1 
مدونة السلوك وأخالقيات العون 

 العمومي

 التكوين في مجال الاعالمية         1 1

 التدقيق الداخلي والرقابة الادارية         3 5

4 3 1 1 3 1 
التكوين في مجال التصرف في املوارد 

 البشرية

 جال التقنيالتكوين في امل 4 13 9 39 6 30

 املجموع 17 54 22 79 30 118
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 (6102 - 6102) تطورإستهالك الطاقة الكهربائية 

         
 6102و  6102مقارنة بين 

2017 2016 

 الفترة 
 مقارنة الكمية مقارنة الكلفة

نسبة الفارق 

)%( 
 الفارق

نسبة الفارق  

)%( 
 ( بالدينار)الكلفة  الفارق 

الكمية                  

 (Kwh) 
  (بالدينار)الكلفة 

الكمية                     

 (Kwh) 

 جانفي  40611 8936,344 31498 7338,664 9113- 22,440- 1597,680- 17,878-

 فيفري  32765 7358,712 31449 7328,447 1316- 4,016- 30,265- 0,411-

 مارس 33811 7569,036 21792 5314,707 12019- 35,548- 2254,329- 29,784-

 أفريل 30451 6833,418 19649 4867,835 10802- 35,473- 1965,583- 28,764-

 ماي  27615 6268,759 20215 5006,850 7400- 26,797- 1261,909- 20,130-

 جوان  35407 7855,065 26746 6375,520 8661- 24,461- 1479,545- 18,836-

 جويلية  39088 8630,108 40540 9266,256 1452 3,715 636,148 7,371

 أوت 45547 9928,849 38620 8863,892 6927- 15,208- 1064,957- 10,726-

 سبتمبر 44129 9643,725 35882 8252,843 8247- 18,688- 1390,882- 14,423-

 أكتوبر 32234 7251,942 26441 6311,603 5793- 17,972- 940,339- 12,967-

 نوفمبر 29513 6646,659 24258 5854,123 5255- 17,806- 792,536- 11,924-

 ديسمبر 32336 7081,287 36516 8385,050 4180 12,927 1303,763 18,411

 المجموع 423507 94003,904 353606 83165,79 69901- 201,768- 10838,114- 140,060-
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 ( 6102 - 6102) تطور إستهالك الماء 

         
   6102و  6102مقارنة  

2017 2016 

 الفترة 
 مقارنة الكمية مقارنة الكلفة

 ( بالدينار)الكلفة  الفارق  )%(نسبة الفارق   الفارق )(نسبة الفارق 
الكمية        

 (متر مكعب)
 ( بالدينار)الكلفة 

متر )الكمية        

 (مكعب

 الثالثية األولى 198 442,600 380 914,800 182 47,895 472,200 51,618

 الثالثية الثانية 418 1004,700 290 723,296 128- 44,138- 281,404- 38,906-

 الثالثية الثالثة 501 1233,400 373 925,300 128- 34,316- 308,100- 33,297-

 الثالثية الرابعة 200 489,400 256 640,500 56 21,875 151,100 23,591

 المجموع  0402 4021 0611 4613 18- 9- 34 21-
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 جدول تفصيلي حول استهالك الوقود

                  
 2016 2017   6102-6102مقارنة 

نسبة الفارق   الشهر نوعية السيارات

الجملي لكلفة 

االستهالك  

)%( 

نسبة 

الفارق في 

 )%(الكلفة 

الفارق 

الجملي 

 للكلفة

الفارق في 

 الكلفة

نسبة الفارق  

الجملي لكمية 

االستهالك  

)%( 

نسبة 

لفارق في ا

كمية 

االستهالك  

)%( 

الفارق 

الجملي 

لكمية 

 االستهالك 

الفارق في 

كمية 

 االستهالك 

المجموع  

 (بالدينار)
 الكلفة بالدينار 

المجموع  

 (لتر)

كمية       

االستهالك 

 (لتر)

المجموع  

 (بالدينار)
 الكلفة بالدينار 

  المجموع
 (لتر)

كمية       

االستهالك 

 (لتر)

 سيارات وظيفية  341 0871 01385811 62472211 381 0271 006,5311 61262211 40 200 6,250 12,658 66,800 334,000 6,250 12,658
 جانفي 

 سيارات مصلحة  41,   0,3,5811   0011   086,5111   160   17,021   267,200   17,021  

 سيارات وظيفية  321 0371 016,5411 63202211 381 0111 006,5311 40242111 60 420 9,677 28,378 100,200 701,400 9,677 28,378
 فيفري

 سيارات مصلحة  831   04635211   0221   216,5411   360   41,860   601,200   41,860  

 سيارات وظيفية  341 0211 01385811 67412111 381 6111 006,5311 44312111 40 300 6,250 17,647 66,800 501,000 6,250 17,647
 مارس

 سيارات مصلحة  0131   15211,,0   0621   22145411   260   24,528   434,200   24,528  

 سيارات وظيفية  321 0271 016,5411 67182211 381 0171 006,5311 44122211 60 300 9,677 17,857 100,200 501,000 9,677 17,857
 أفريل

 سيارات مصلحة  0131   15211,,0   0611   20,05111   240   22,642   400,800   22,642  

 سيارات وظيفية  341 0721 01385811 40122611 381 6411 006,5311 47302111 40 440 6,250 23,656 66,800 734,800 6,250 23,656
 ماي 

 سيارات مصلحة  0221   216,5411   0321   2,1,5411   400   32,787   668,000   32,787  

 سيارات وظيفية  321 0771 016,5411 40412211 381 0731 006,5311 41262711 60 40- 9,677 2,128- 100,200 66,800- 9,677 2,128-
 جوان

 سيارات مصلحة  0231   20145211   0031   0,6,5211   100-   7,937-   167,000-   7,937-  

 سيارات وظيفية  341 0371 01385811 63202211 381 0781 02165311 40822811 40 370 6,250 25,000 134,800 685,900 12,612 27,751
 جويلية

 سيارات مصلحة  841   04125811   00,1   65,11,,0   330   39,286   551,100   39,286  

 أوت سيارات وظيفية  321 0821 016,5411 62182611 381 0221 02165311 41642111 60 210 9,677 13,462 168,200 418,700 16,245 16,072

   سيارات مصلحة  41,   0,3,5811   01,1   08215611   150   15,957   250,500   15,957  

 تمبر سب سيارات وظيفية  341 0731 01385811 41262711 381 0118 02165311 46312481 40 65 6,250 3,533 134,800 176,550 12,612 5,746

   سيارات مصلحة  0211   21145111   ,022   1,,214,5   25   2,083   41,750   2,083  
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 أكتوبر سيارات وظيفية  321 0711 016,5411 41122111 381 0111 02165311 48472641 60 199 9,677 11,056 168,200 532,230 16,245 17,706

   سيارات مصلحة  0081   15311,,0   ,060   26645361   139   11,780   364,030   18,473  

 نوفمبر سيارات وظيفية  0231 6831 20145211 36302711 381 0781 02165311 46232811 580- 690- 46,032- 27,165- 900,600- 967,300- 42,800- 22,804-

   سيارات مصلحة  0281   206,5311   00,1   21,15,11   110-   8,594-   66,700-   3,120-  

4,735 

5,988 140,430 68,000 -1,182 0,000 -21 0 

40122481 

 ديسمبر سيارات وظيفية  381 0222 006,5311 61282161 381 0288 02165311

   سيارات مصلحة  01,3   08615621   ,,01   1,,0,125 21-   1,916-   72,430   3,957

10,440 

68,685 

3691,910 

274,400 

8,278 

33,605 

1753 

-80 

411882741 

031482611 

66161 

7021 

484242161 

042212711 

60022 

 سيارات وظيفية  7631

 المجموع العام

 سيارات مصلحة  06142 602142061 03221 681612241 1833 189,498 3417,510 207,538

 


