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 تمهيد

يمثل "دليل اإلجراءات" أداة تنظيم أساسّية لضمان حسن سير عمل الوزارة، حيث يتضمن اإلجراءات التفصيلية  

د بها إلنجاز املهام ومعالجة امللفات ويبين مختلف املراحل واملسالك التي يمر بها امللف. وبالتالي فإنه يعتبر  الواجب التقيّ 

 وثيقة مرجعّية يعتمدها مسئولو الوزارة وأعوانها ألداء املهام املناطة بعهدتهم في مختلف مجاالت التصرف. 

 لوزارة حيث يهدف أساسا إلى :  هذا ويعتبر دليل اإلجراءات أداة فعالة لتحقيق أهداف ا

إضافة إلى تيسير العمل بالقوانين واألنظمة   روح الفريقتطوير العمل اإلداري وخلق واقع جديد للوزارة يقوم على   •

 املعمول بها, 

 توفير الوقت والجهد لكافة إطارات وأعوان الوزارة،   •

وتحقيق التوازن بين املرونة والثبات    ر للوزارةالهياكل الراجعة بالنظتحقيق الجودة والسرعة والرقابة على أعمال   •

 في اإلجراءات مع توضيحها وتبسيطها، 

تطوير وتوطيد العالقة بين الوزارة وكافة املتعاملين معها واستخدام أفضل اإلجراءات مواكبة للدول املتقدمة في  •

 هذا الصدد،

وكيفية أداء العمل مما يساهم    واجباتهم  على حد سواء في التعرف على  بمختلف وضعياتهمالتسهيل على املوظفين   •

 في اختصار الوقت،

مما يساعد    اإلجراءات بالنسبة للمهام املتشابهة واملشتركةتوضيح الرؤيا وتوحيد    منخالل الفرد    مردوديةتحسين  •

 على تيسير أخذ القرارات،  

مما يؤدي إلى تنفيذ ر األداء  تحقيق الشفافية والعدالة والنزاهة والتخطيط السليم ألعمال الوزارة ووضع معايي  •

 ، بالسرعة والجودة املطلوبةاألعمال 

 .عتمدة بالوزارة بالنسبة للمواطنين واملتعاملين معها في إطار الشفافيةالتعريف باإلجراءات امل •
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 دليل اإلجراءات الخاص

 بوزارة تكنولوجيات االتصال  

هيكل مع العمل على االرتقاء بها في املستقبل إلى  توى كل  يمثل هذا الدليل وثيقة توجيهية يمكن اعتمادها على مس

أشمل وتحديثها    ، أداة  لإلجراءات  الحقيقية  واملتابعة  املتغيرات  ومسايرة  املصالح  بين  والبيانات  املعلومات  تدفق  تراعي 

 لالنصهار كليا في نموذج اإلدارة اإللكترونية. 

  5ؤرخ في  امل  2020لسنة    777حكومي عدد  ذا الدليل ملقتضيات األمرالتم األخذ بعين االعتبار عند اعداد هفي هذا االطار  

املؤرخ في   2020لسنة  31تعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد  امل 2020توبر أك

 . ياكلاملتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات بين الهياكل واملتعاملين معها وفيما بين اله  2020جوان  10

 الوطنية "عليسة " للتصرف االكتروني في املراسالت.كما تم  األخذ بعين االعتبار العتماد املنظومة   

 

 أقسام تتدرج من :  3تم تبويب هذه الوثيقة إلى 

 مشموالت الوزارة    -

 الهيكل التنظيمي للوزارة  -

 إجراءات مدققة ومبوبة حسب الهياكل.    -
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 صال مشموالت وزارة تكنولوجيات االت

 

قطاعا حيويا يساهم مساهمة فعالة في النمو االقتصادي للبالد وذلك   تكنولوجيا املعلومات واالتصال يعد قطاع  

من حيث حجم االستثمار وخلق مواطن الشغل. وفي هذا اإلطار تسعى األطراف املعنية على تنفيذ برنامج العمل الخاص  

تكن املعلومات  بقطاع  الجوانب  ولوجيا  مختلف  بخصوص  الراهنة  املرحلة  ألولويات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  واالتصال 

التنظيمية والتكنولوجية والتجارية، وذلك في إطار شراكة فعلية مع مختلف األطراف املتدخلة في القطاع من قطاع عام  

 وقطاع خاص ومكونات املجتمع املدني.

 

ضبط مشموالت وزارة تكنولوجيا    2012سبتمبر    11املؤرخ في    2012ة  لسن  1997مر عدد  أل ا   وقد تم بمقتض ى    هذا

 . املعلومات واإلتصال

وزارة   تتولى  األمر،   لهذا  االتصال  ووفقا  املعلومات  تكنولوجيات  تكنولوجيا  مجال  في  العامة  السياسة  اقتراح 

االجتماعية ولهذا الغرض فهي مكلفة  نمية االقتصادية و واالتصال والسهر على تنفيذها بهدف مزيد دعم دور القطاع في الت

 بـ :

 وضع اإلستراتيجية الوطنية للقطاع والسهر على متابعة تنفيذها، •

 وضع البرامج واإلجراءات الرامية إلى تنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال و دعمه.  •

 

 على متابعة تـنفـيذها وذلك من خالل:  كما تتولى الوزارة وضع اإلستراتيجية الوطنية للقطاع والسهـر 

اليقظـة   • تأمـين  بهدف  املالئمة  الخطط  وإعداد  واالتصال  املعلومات  تكنـولوجيات  مجال  في  التطـورات  رصد 

 ن قبل مختلف األطراف املعنية ، التكـنولوجية ومواكـبة التحوالت واستغالل الفرص التي تـتيحـها، وذلك م

والتو  • الكبـرى  الخيارات  بإنـتحديد  الكفـيلة  املرحلية  طبقا  جـهات  ومـتابعتها  املجال  في  الـدولة  سـياسـة  جاز 

 للمـؤشـرات واملعايير واملواصفات التي يتــم وضعها في الغـرض،  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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 واملعـلومات والفضاء السيبرني،العــمل على تأمين سالمة املـنظومات والشبـكات  •

في   • إنجازها  يتعين  التي  واملشاريع  البرامـج  التنموية  ضبـط  املخطـطات    االقتصاديةواالجتماعيةواقتراح اطار 

 التدابير املصاحـبة لها، 

 وضـمان جودتها.   واالتصالالخدمات ذات العالقـة بتكنولوجـيا املعلومات   استمراريةالسهـر على  •

 على وضع البرامج واإلجراءات الرامية إلى تنمية القطاع ودعمه وذلك بـ :  أيضاتعمل كما 

امل  • امل توفير  لتحفيز  حيط  على    االستثمارالئم  والتشجيع  والخبرات  الكفاءات  وتطوير  املجال    استعمال في 

 ،  واالتصالتكنولوجيات املعلومات 

للتطورات    واقتراح إعداد   • مالءمته  على  والعمل  للقـطاع  املنظمة  القانونية  النصوص    االقتصادية مشاريع 

 تطبيـقـه،والتكـنولوجية والسهر على 

 بالتنسيق مع األطراف املعنية وضمان جودتها،  واالتصاليةاملعلوماتية   ية التحتيةتطوير البن •

 ، االفتراضيةقـة في التعامالت وتمتـين الث واستخدامهاالتكنولوجيا الرقمية   اعتمادتعزيز  •

عها  التصّرف في املوارد الوطنـية في مجال تكنولوجيات املعـلومات واإلتصال وتثميـنها والسهر على حسن توزي •

 .  واستغاللها

 

واإلقـليمية التي تعنى  تسهر الوزارة على تطـوير برامج التعاون الدولي ودعم العالقات مع الهـيئات الدولية  إضافة إلى ذلك،  

 . باملسائل املندرجة ضمن مشموالتها

ا بالنظر طبقا للتشريع  إلشراف على الهياكل واملنشآت واملؤسسات العمومية الراجعة لهوتتولى وزارة تكنولوجيات االتصاال

 والتراتيب الجاري بها العمل. 
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 التنظيم الهيكلي للوزارة

 

املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال تشتمل    2012سبتمبر    11املؤرخ في    2012لسنة    1998وفقا لألمر عدد  

 قارة للجنة الوزارية للصفقات على: الوزارة عالوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة املديرين والكتابة ال

الديوان،  -  

ومات واإلتصال التفقدية العامة لتكنولوجيا املعل -  

املصالح املشتركة  -  

الخصوصية املصالح    

 هذا كما تم بمقتض ى:

ف  إحداث وحدة التصرف في امليزانية حسب األهدا 2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1999األمر عدد   -

 ،2018سبتمبر  7املؤرخ في  2018لسنة  706بمقتض ى األمر الحكومي عدد  يد في فترة عملهاوالتي تم التمد

املؤرخ في   2017لسنة  744املنقح باألمر الحكومي عدد  2014جانفي  02املؤرخ في   2014 لسنة  6 األمر عدد  -

 ، إحداث وحدة "مشروع تونس الذكية"2017جوان  9

. ة )ملحقة بالديوان( ية للحوكمإحداث الخلية املركز  2016أوت  12ي املؤرخ ف 2016لسنة  1158األمر عدد  -



- 

وزير تكنولوجيات اإلتصال 

وحدة تونس 
الذكية

اإلدارة العامة للمنشات    
والمؤسسات العمومية 

اإلدارة العامة للمصالح 
المشتركة

د اإلدارة العامة لالقتصا
الرقمي واالستثمار 

واإلحصاء

اإلدارة العامة 
لتكنولوجيا االتصال

اإلدارة العامة 
لتكنولوجيا المعلومات

للجانا الديوان

التصرف في وحدة
الميزانية حسب األهداف

التفقدية العامة

الكتابة القارة للجنة 
الوزارية للصفقات
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I-  اللجان 
 

 : ت االتصالتكنولوجياهيئة العليا لوزارة ال 

 هي هيكل استشاري يساعد الوزير فيدراسة كل املسائل التي يرى فائدة في عرضها عليه خاصة في مجال:   

 إعداداملخططات،  •

 ة، التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزار  •

 سياسة التكوينورسكلة إطارات الوزارة وأعوانها،  •

 .تنظيم الوسائل املادية والبشريةوتوظيفها •

 

تجتمع  و   ندوةاملديرين جهاز تفكير وإعالم حول النشاط العام للوزارة واملسائل ذات الصبغةالعامة.تمثل  ندوة املديرين: 

 .وفي امللفات الهامة التي تعرض عليها  ندوة بطلب من الوزير وتنظر دوريا في تقدم أنشطةالوزارة هذه ال

 

جنة الوزارية للصفقات  
ّ
 : الكتابة القارة للـ

 

 

II. الديوان : 
 

 :   الديوان إنجازكل األعمال املوكولة إليه من قبل الوزير وتتمثل مشموالته خاصة فييتولى 

 إحاطةالوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبالغ تعليماته والسهر على تنفيذها،  •

 قة بين مختلف هياكل الوزارة والتنسيق بينها، العالربط  •

 الوطنية ووسائل اإلعالم،ربط العالقة بينالهيئات الرسمية واملنظمات   •

 اإلشراف على أنشطةالهياكل امللحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها،  •

 متابعة البرامج الحكومية في مجال عمل الوزارة.  •

 .  مختلفة مكاتب ي شكلتلحق بالديوان مجموعة من الهياكل فو 
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III.   واالتصالالتفقديةالعامة لتكنولوجيا املعلومات : 
 

 

IV.  االدارات العامة 
 

 االدارة العامة للمصالح املشتركة  .1

 : االدارات العامة للمصالح الخصوصية .2

 

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات،  •

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال،  •

 واالستثمار واإلحصاء،  اإلدارةالعامة لالقتصاد الرقمي    •

 .اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات العمومية  •

 

 

V. وحدات التصرف حسب األهداف 
 

 وحدة التصرف في امليزانية حسب األهداف  -1

 وحدة مشروع تونس الذكية  -2
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I- بالهياكل امللحقة مباشرة بالوزير  الخاصةاإلجراءات 

 : التابعة له  كاتبالديوان وامل -1

 

I. لديوان ا 
 

 رئيسديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية أو ملحقين بالديوان  هويتولى تسيير لديوان مركز القرار بالنسبة للوزارة ل ايمث
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 : تلحق بالديوان الهياكل التالية 1-2

 

 ، واالستمرارمكتـب الشؤون الـعامة والسالمة  1-1

 مكتب الضبط املركزي،  1-2

 مكتب اإلعالم واالتصال،  1-3

 العالقات مع املواطن، مكتب   1-4

 مكتب العالقات مع الجمعيات واملنظمات،  1-5

 مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية،   1-6

 ، )الخلية املركزية للحوكمة(  مكتب اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة 1-7

 مكتب متابعة مجلس الوزراء واملجالس الوزارية املضيقة وجلسات العمل الوزارية،   1-8

 مكتب أنظمة املعلومات، 1-9

 . ستراتجيةلى املشاريع اإل مكتب اإلشراف ع 1-10
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 :مكتـب الشؤون الـعامة والسالمة واالستمرار  1.1

 : مكتـب الشؤون الـعامة والسالمة واالستمرار مشموالت  •

صال وطبقا    2012سبتمبر    11املؤّرخ في    2012لسنة    1998وفقا لألمر عدد  
ّ
ق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلت

ّ
واملتعل

 ا األمر، من هذ  7للفصل 
ّ
 ـــ :بة المة واإلستمرار خاصّ ة والّس ف مكتـب الشؤون الــعاّم يكل

 الوزارة،   واملؤتمرات املنعقدة بمقّر دوات  جتماعات والنّ ي ملختلف اإل اإلعداد املادّ  -

 متابعة الندوات واملؤتمرات املنعقدة تحت إشراف الوزارة،  -

 دي للعمل بمختلف املصالح، القيام بكل أعمال املتابعة والتنسيق لضمان السير العا -

 ، وتحليلهاشادات تجميع األحداث املسجلة على الصعيدين املركزي والجهوي واملعلن عنها عن طريق النشرة اليومية لإلر  -

 تنظيم التنقالت الرسمية للوزير وأعضاء الديوان،  -

 املتابعة املستمرة لألعطاب الفنية املعلن عنها،  -

 جالي املحالة إلى الوزير، معالجة الشكاوي ذات الطابع اإلستع -

 تنسيق العمل بين مختلف الخاليا العملياتية للنجدة،  -

 ة. التصّرف في شؤون الّسالمة الّداخلّية للوزار  -

 الخدمات وتنظيمها خارج أوقات العمل.   ستمراراضمان  -

 
 مصلحة. مدير بمساعدة كاهية مدير ورئيس  المة واإلستمرار ة والّس الشؤون الــعاّم يسهر على تسيير مكتب  
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 : التنظيمي الهيكل 

 

 

 

 

 

 تاإلتصالوزارة تكنولوجيا

 الديوان

 

  الشؤون الـعامة والسالمة مكتب  

 تمرار واالس
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 : اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات 

 املنعقدة بمقّر الوزارة  جتماعات إل ملختلف ااإلعداد املادي  : 1االجراء عدد

 

 ة للوزارة المة الداخليّ ف في شؤون الّس التصرّ : 2االجراء عدد

 

مة بمقّر الوزار تقإس ة المة الداخليّ ف في شؤون الّس التصرّ : 3االجراء عدد
ّ
قاءات املنظ

ّ
 باالت الرسمّية والل

مة بمقّر الوزار اإل :  4عدد  اإلجراء
ّ
قاءات املنظ

ّ
 ستقباالت الرسمّية والل

 وتجهيزات خاّصة وغيرها  مواّد إستهالكّية مختلفةمكتبّية و ستلزمات م لّديوان من التصّرف في املخزون الّراجع ل: 5عدد  اإلجراء

 وتجهيزات خاّصة وغيرها  مواّد إستهالكّية مختلفةمكتبّية و ستلزمات م لّديوان من لّراجع لاملخزون ا التصّرف في: 6عدد  جراءاإل 
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 مكتب الشؤون العامة والسالمة واالستمرار 

 

املنعقدة بمقّر الوزارة   جتماعاتإل ملختلف ااإلعداد املادي :1اإلجراء  

 املالحظات 

)املراجع القانونية 

 والترتيبية( 

عتمدة املنظومة امل   املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال 

منظومة التراسل   

 اإللكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

والسالمة   س 24قبل  العامة  الشؤون  مكتب 

 واإلستمرار 

 كتابة السّيد الوزير 

 السّيد رئيس الّديوان كتابة 

 مكتب أنظمة املعلومات

ووحدة  العاّمة  اإلدارات  ة 
ّ
كاف

 داف التصّرف حسب األه

 مشرب الّديوان 

 1 التوّصل باإلعالم حول تنظيم إجتماع بقاعة اإلجتماعات بالّديوان  

اإلجتماعاتبالّديوان   قاعة  األ إمع  حجز  للولويّ عطاء  سّيد  ة 

 الديوان رئيس  للسّيد  وزيرو ال

2 

 3 معاينة قاعة اإلجتماعات بالّديوان

اإلنا   ( الّتجهيزات  جميع  ر 
ّ
توف من  د 

ّ
الفيديو التأك وسائل  رة، 

اوالت والكراس ي (   والصورة والّصوت والعدد
ّ
 الكافي من الط

4 

 5 يوان جتماعات بالّد لحرص على نظافة قاعات اإل ا

 6 تنظيم جلوس الحضور مع مراعاة املناصب اإلدارّية والسياسّية 

 7 ن عي مملجتجميع اقهوة وشاي وماء ل املشروبات من  قديمت

 8 واملعّدات وتنظيف القاعة إثر إنتهاء االجتماع وغلقها  لكؤوسرفع ا
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 مكتب الشؤون العامة والسالمة واالستمرار 

ة للوزارة المة الداخليّ الّس ف في شؤون  التصرّ :2اإلجراء  

 املالحظات 

 )املراجع القانونية والترتيبية( 

إلجراءالوصف املدقق ل  األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة   املراحل  

بداية كّل    

 شهر 

 

 

 

 

 

 

 

والسالمة   العامة  الشؤون  مكتب 

 واإلستمرار 

 وزارة الداخلية 

صالّية للخدمات" 
ّ
 مؤّسسة "اإلت

 أنظمة املعلوماتمكتب  

 إدارة الّتجهيز والوسائل. 

من   بها  العاملين  وسالمة  بالّنظر  لها  الّراجعة  واملباني  للوزارة  اتي 
ّ
الذ الّتأمين 

ل غرباء، أعمال شغب،.... جميع املخا
ّ
 طر املمكن حدوثها : سرقة، تخريب، تسل

1 

 2 عوان الحراسة إعدادجدول شهري يضبط رزنامة عمل أ

 3 إختيار أعوان الحراسة الّنهارّية وأعوان الحراسة الليلّية  

 4 وزارة العاملين بالوان االستقبال  إختيارأع

 5 رف عون اإلستقبال فدين إلى مقّر الوزارة من ط تسجيل أسماء الّزائرين الوا

 6 تسليم كّل زائر شارة دخول ممّيزة لإلدارة املرغوب زيارتها 

 7 مراقبة جميع مداخل الوزارة عن طريق كاميرات املراقبة  

 8 حفظ التسجيالت عبر كاميرات املراقبة للّرجوع إليها عند اإلقتضاء
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السّيارات بمأوى   حراسة  والخروج    الّرابضة  الّدخول  عملية  وتنظيم  الوزارة 

 والّربوض باملأوى 

9 

 
ّ
 10 الحاالت الطارئة في  مسؤول الّسالمة ل تدخ

ارئة واملالحظات املرتبطة بالّسالمة 
ّ
 11 إعداد دفتر لتسجيل مختلف األحداث الط

ارئة املرتبطة بالّسالمة
ّ
 12 اإلعالم بالحوادث الط

مع املختّصةمنأل ا  املصالح  التنسيق  وألحماية    ّية  الوزارة  إطارات  عوان 

 إلى مقّر الوزارة وحماية املقّر  أيضا ة الوافدة  واملواطنين والشخصيات الرسميّ 

13 

 14 حفظ نسخ من مفاتيح املكاتب اإلدارّية للموظفين للّرجوع إليها عند الحاجة. 
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مة واالستمرار كتب الشؤون العامة والسال م  

مة بمقّر الوزارة  اإل :3اإلجراء
ّ
قاءات املنظ

ّ
ستقباالت الرسمّية والل  

 املالحظات 

)املراجع القانونية 

 والترتيبية( 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة 

منظومة التراسل   

 اإللكتروني

 

 24قبل 

 س

 

 

 

 

 

 

السالمة  مكتب الشؤون العامة و 

 واإلستمرار 

 إدارة الشؤون اإلدارّية واملالّية 

 إدارة الّتجهيز والوسائل 

 مكتب التعاون الّدولي

سفير    ( الّرسمّية  الشخصّيات  ألحد  إستقبال  بتنظيم  باإلعالم  التوّصل 

 تونس -، شارع محّمد الخامس  88وزير، ... ( بمقّر الوزارة الكائن بـ 

1 

مالي  مبلغ  على  للحصول  واملالّية  اإلدارّية  ؤون 
ّ
الش إدارة  إلى  طلب  توجيه 

الورود   باقات  إقتناء  مصاريف  لتغطية  الّدفوعات  وكالة  بواسطة 

يمون 
ّ
 والحلوّيات الّتونسّية وعصير الل

2 

 3 الّضرورّية ملكتب السّيد الوزير   إقتناء باقات الورود

 4 للّضيوف وتحديد الكمّية حسب عدد املشاركين   ةالّتونسي  الحلوّياتإقتناء  

يمون للّضيوف وتحديد الكمّية حسب عدد املشاركين إقتناء عصير 
ّ
 5 الل
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شريفات  
ّ
ف بالت

ّ
 املكل

 مشرب الّديوان. 

 6 معدني للّضيوف قوارير ماء توفير

 7 الّضيوف  كتب الهدايا الّضرورّية للضيف أو توفير

 8 ل إلى لحظة الّتوديعالضيوف من لحظة الوصو مرافقة الّضيف أو  

 9 تحديد حاجّيات الهدايا املخّصصة لضيوف السّيد الوزير 

الّتابعة الفرعّية  باملغازة  الهدايا  ف    حفظ 
ّ
املكل للّديوان ووضعها على ذّمة 

شريفات
ّ
 بالت

10 

راء وتسوية الوضعّية مع    1053إحضار شهادة إدارّية ووصل  
ّ
وفاتورات الش

 ت وإرجاع املبالغ املتبقّية  وكالة الدفوعا

11 
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كتب الشؤون العامة والسالمة واالستمرار م  

صال  األزمة متابعةخلّية:4اإلجراء
ّ
لقطاع تكنولوجّيات اإلت  

 املالحظات 

)املراجع القانونية 

 والترتيبية( 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة 

   

 

 

 ن الّديوا

 الوزارة من إطارات عليا 

مكتب الشؤون العامة والسالمة  

 واإلستمرار 

صال  األزمة    خلّيةأشغال    فياملشاركة  
ّ
لقطاع تكنولوجّيات اإلت

واإلستثنائّية  املحدثة   ارئة 
ّ
الط الحاالت  بعض  واملوضوعة  في 

 تحت إشراف السّيد رئيس الّديوان. عادة 

1 

 2 ة األزمة. خليّ متابعة قرارات 
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 مكتب الشؤون العامة والسالمة واالستمرار 

وتجهيزات خاّصة وغيرها  مختلفةمواّد إستهالكّية مكتبّية و ستلزماتم لّديوان من التصّرف في املخزون الّراجع لاإلجراء:   

 املالحظات 

 )املراجع القانونية والترتيبية( 

 احل ر امل الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة 

منظومة التراسل   

 اإللكتروني

 

شهر   

فيفري  

من كّل  

 سنة 

 الّديوان 

والسالمة   العامة  الشؤون  مكتب 

 واإلستمرار 

 الّتجهيز والوسائل. إدارة  

إستهالكّية مختلفة   الّديوان من مواد  ضبط حاجّيات مشرب 

 وتجهيزات خاّصة وغيرها 

1 

 2 والوسائل توجيه طلب توفير الحاجّيات إلى إدارة الّتجهيز 

املكتبّية للّديوان عبر تعمير طلبّية  املستلزمات اتوفير مختلف  

 في الغرض ) طلب تزّود داخلي ( 

3 
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واملالّية   اإلدارّية  ؤون 
ّ
الش إدارة  مصالح  إلى  رة 

ّ
مذك توجيه 

املواّد   بعض  إلقتناء  الّضرورّية  املالّية  املبالغ  على  للحصول 

 الّديوان اإلستهالكّية املخّصصة ملشرب 

4 

املختلفة   اإلستهالكّية  املواّد  بمشرب  وغيرها  خزن  الخاّصة 

 الفرعّية الّتابعة للّديوان الّديوان باملغازة 

5 

املتبقّية   املبالغ  وإرجاع  الدفوعات  وكالة  مع  الوضعّية  تسوية 

راء 
ّ
 واإلستظهار بفاتورات الش

6 

 7 بالّنظر للّديوان. مسك دفتر ملتابعة وضعّية املخزون الّراجع 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

 :مكتب الضبط املركزي  1-2

 :مشموالت مكتب الضبط املركزي  •

 ،  املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصالو   2012سبتمبر    11املؤرخ في    2012لسنة    1998ألمر عدد  وفقا ل
ّ
ف  يكل

ــــمكتب الضبطاملركزي خاصة بـ ــ  : ــ

 ، املراسالت الصادرةسال وإر  و تسجيلها الواردةتقبل املراسالت  -

 توزيع املراسالت ومتابعتها.  -

 ربط الصلة بمختلف مكاتب الضبط الفرعية.  -

 : التنظيم الهيكلي ملكتب الضبط املركزي  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاإلتصالوزارة تكنولوجيا

 الديوان

 

 مكتب الضبط المركزي   



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

 : اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات  •

 

 التصرف في املراسالت الواردة )الواردات(. -1

 رات(.العمومية )طلبات العروض واالستشاتقّبل ظروف املشاركة في الصفقات  -2

 عليمات املسداة بمنظومة عليسة. التصرف في املراسالت بعد التّ  -3

 ادرة )اإلرسال(. املراسالت الصّ التصرف في  -4

 رية. التصرف في املراسالت والظروف الّس  -5

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

 االتصال ت تكنولوجيا ة دليل إجراءات وزار 

 )الفرعي( تقبل الواردات               ردة وإرسال املراسالت الصادرة                املسار املنهي: )الرئيس ي( تقبل املراسالت الوا 

 : مكتب الضبط املركزي الفرعية )املكتب( اإلدارة        الهيكل اإلداري: الديوان                                                                                          

 (.وارداتالتصرف في املراسالت الواردة )الاإلجراء:  -1                                     زي الضبط املرك مصلحة مكتب  *

   )املراجع القانونيةاملالحظات

 (  والترتيبية 

 راحل امل الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة 

 777األمر الحكومي عدد  -

 05ي املؤرخ ف 2020لسنة 

 .2020أكتوبر 

منشور السيد رئيس   -

لسنة   04الحكومة عدد 

جانفي  22املؤرخ في  2018

2018 . 

مذكرة السيد الوزير عدد   -

املؤرخة   2018لسنة  02

 . 2018فيفري  09في 

 

 

 *منظومة عليسة. 

 

 *صيغة ورقية. 

 

 آنية   بصفة

وحينية خالل  

فترة العمل  

 اليومي. 

 

املكتب   • أعوان 

 . وارداملكلفين بال

 

الواردة  تقبّ *   في جميع صيغها االلكترونية والورقية  ل املراسالت 

 املكتب أو عبر املنظومة:  نافذةمختلف الهياكل واألطراف ب من

عباللوزارة امراسالت    لتقبّ  - أو  واردة  عليسة  منظومة  عبر  ر 

عبر    وصل إلكتروني آلياوالفاكس، ويرسل    البريد االلكتروني

 ة.املنظومة للباعث حين وصول املراسل

العادياللوزارةامراسالت    تقّبل - البريد  عبر  البريد    أو   واردة 

 مضمونة الوصول. السريعو 

 تقّبل الفواتير والعقود واالتفاقيات األصلية.  -

 املناشير واملقررات واملذكرات وتسجيلها وتوزيعها. تقّبل  -

على   - وتوزيعها  املخصوصة  الداخلية  املراسالت  قبول بعض 

 ل املكتب.صناديق الهياكل املعنية داخ

1 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

 777األمر الحكومي عدد  -

 05املؤرخ في  2020لسنة 

 .2020أكتوبر 

منشور السيد رئيس   -

لسنة   04الحكومة عدد 

جانفي  22املؤرخ في  2018

2018 . 

مذكرة السيد الوزير عدد   -

املؤرخة   2018لسنة  02

 . 2018فيفري  09في 

 آنية   بصفة *صيغة ورقية. 

وحينية خالل  

فترة العمل  

 اليومي. 

املكتب  عأ • وان 

 . وارداملكلفين بال

 (. déchargeملن يطلبه )الورقي * تسليم اإلعالم بالبلوغ 

 

2 

  تسجيل كل مراسلة واردة بمنظومةو   (scannage)   الضوئيتم املسح  * ي *منظومة عليسة. 

ومرجعها    بإعطائها رقم ضبط والجهة املرسلة وموضوع املراسلة  عليسة

أه درجة  وضبط  وتبويبها  اذا  ونوعها  لإلجابة  األقص ى  والتاريخ  ميتها 

 . وجب األمر ذلكاست

3 

املسجلة بصفة آنية عبر منظومة عليسة حسب    املراسالت  وزيعت  تم* ي *منظومة عليسة. 

 مسارها إّما إلى الديوان أو إلى الهيكل واملصلحة املعنية. 

4 

*منظومة عليسة  

 وصيغة ورقية. 

لورقية التي  املغلقة أو املراسالت اظروف املراسالت السرية  *يتم تسليم  

  علىمن طرف الكتابة  عرضها  يتم  ل  تتطلب تأشيرا أو إمضاءا إلى الديوان

 . رئيس الديوانالسيد الوزير أو السيد   أنظار

5 

ط الفرعية وربط الصلة بينها لتيسير إنجاز العمل  * مرافقة مكاتب الضب *منظومة عليسة. 

 باملنظومة وتوحيد طريقته. 

6 

مآل  عبر    أو    املكتب  نافذةمن  ملواطنين  *إجابةا مباشرة * خصوص  في  الهاتف 

 مراسالتهم و ملفاتهم. 

7 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

 

 تقّبل طلبات العروض واالستشارات املسار املنهي: )الرئيس ي( قبول املراسالت الواردة وإرسال املراسالت الصادرة                              )الفرعي( 

 : مكتب الضبط املركزي الفرعية )املكتب( اإلدارة                                                                                    ديوان              الهيكل اإلداري: ال

 ستشارات(. )طلبات العروض واال  ي الصفقات العموميةف قبل ظروف املشاركةتاإلجراء:  - 2*مصلحة مكتب الضبط املركزي                                    

 

)املراجع  املالحظات

 (  والترتيبية   القانونية

 ملراحل ا الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة 

 

منشور السيد رئيس   -

لسنة   04الحكومة عدد 

 22املؤرخ في  2018

 . 2018جانفي 

مذكرة السيد الوزير   -

 2018لسنة  02عدد 

فيفري   09في املؤرخة 

2018 . 

ألوامر املنظمة ا -

 للصفقات العمومية. 

بصفة آنية  * *صيغة ورقية. 

حين وصولها  

  إلى مكتب 

 .الضبط

 أعوان املكتب. •

 

في  تستقّبلو  - املشاركة   العروض  اتطلبجيلظروف 

ها الخاص
ّ
 . واالستشارات بسجل

1 

قبول عرض املشاركة بطلبات العروض   وصإليداعتسليم   -

 لف املشاركين. واالستشارات ملخت

2 

بعد انتهاء آخر  *

، أجل للمشاركة

وعند طلبها من  

ممثل املصلحة  

 .املعنية

واالستشارات   - العروض  بطلبات  املشاركة  ظروف  تسليم 

بالوزارة بعد كتابة اسمه وإمضائه   املعنية  ملمثل املصلحة 

م وذلك 
ّ
 بالسجّل الخاص بالصفقات العمومية. بالتسل

 

3 

      
 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

 

 يس ي( قبول املراسالت الواردة وإرسال املراسالت الصادرة                              )الفرعي( متابعة املراسالت بمنظومة عليسة نهي: )الرئ املسار امل

 : مكتب الضبط املركزي الفرعية )املكتب( ة اإلدار الهيكل اإلداري: الديوان                                                                                                

 التصرف في : اإلجراء -3                                     مصلحة مكتب الضبط املركزي *
ّ
 املسداة بمنظومة عليسة.  عليماتاملراسالت بعد الت

   )املراجع القانونيةاملالحظات

 (  والترتيبية 

 ملراحل ا وصف املدقق لإلجراءلا األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتندة 

  777األمر الحكومي عدد  -

  05املؤرخ في  2020لسنة 

 . 2020أكتوبر 

منشور السيد رئيس الحكومة  -

ؤرخ في امل 2018لسنة  04عدد 

 .2018جانفي  22

  02ذكرة السيد الوزير عدد م -

  09املؤرخة في  2018لسنة 

 . 2018فيفري 

*منظومة عليسة  

 وصيغة ورقية. 

 

  24في ظرف 

عة بعد  سا

  إسداء

التعليمات  

 من الديوان. 

ــــأع • ـــــــ ــ املكتــ ـــوان  ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ب  ـ

 . تعليماتاملكلفين بال

الهياكل  املراسالت    وضع*   بصناديق  املسجلة سلفا  األصلية  الورقية 

رفعها   انتظار  في  باملكتب  التعليمات واملوجودة  بتعّهد  املعنية 

ة إلكترونيا.من الهيكل املعني لألرشفة مع املنج
ّ
 زة واملنفذ

 

1 

*منظومة عليسة  

 وصيغة ورقية. 

بصفة آنية  

حين وصولها  

 إلى املكتب. 

 أعوان املكتب. •

 

النسخة الخارجية لظروف املراسالت السرية أو الشخصية  حفظ  *

أرشفتها  و املغلقة واملسجلة باملنظومة سلفا والتي ال تحتوي تعليمات 

 هر والسنة. اليوم والشحسب  ترتيبها وتنظيمها و 

2 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

 

 )الرئيس ي( قبول املراسالت الواردة وإرسال املراسالت الصادرة                              )الفرعي( إرسال الصادرات املسار املنهي: 

 : مكتب الضبط املركزي الفرعية )املكتب( اإلدارة       الهيكل اإلداري: الديوان                                                                                          

 ة )اإلرسال(. ادر ت الصّ التصرف في املراسال اإلجراء:  - 4                                     مصلحة مكتب الضبط املركزي *

)املراجع  املالحظات

 (  والترتيبية   القانونية

 راحل امل إلجراءملدقق ل الوصف ا  األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة 

األمر الحكومي عدد   -

املؤرخ  2020لسنة  777

 . 2020أكتوبر  05في 

منشور السيد رئيس   -

لسنة   04الحكومة عدد 

 22املؤرخ في  2018

 . 2018جانفي 

ذكرة السيد الوزير  م -

 2018لسنة  02عدد 

فيفري   09املؤرخة في 

2018 . 

 *منظومة عليسة. 

 

 آنية   بصفة

وحينية خالل  

عمل  فترة ال 

إذا   اليومي 

كانت تاّمة  

 .املوجب

ــــأع • ـــــــ ــ املكتــ ـــوان  ـــــ ــ ــ ب  ـ

 .صادراملكلفين بال

 

املسجلة سلفا بمكاتب الضبط الغرعية   مراسالتالقبوالاللكتروني لل*  

املنشآت التابعة  املؤسسات و الديوان أواإلدارات داخل الوزارة أو  ملصالح

خارجية كالوزارات واملنشآت   رافوأطهياكل واملرسلةإلى لوزارتنا  

 ...  والشركات واملواطنين  العمومية والجمعيات

1 

باملنظومة من طرف مكاتب  املسجلةلمراسالت  االرسال االلكترونيل*  

الهيكل املرسل  إلى   بالديوان أو باإلدارات العامة سلفا الضبط الفرعية 

 بعد التثبت من اإلمضاء ومن املصاحيب. إليه 

2 

 ورقية. غة *صي

 

  24*في ظرف 

ساعة من  

وصول  

الوثيقة  

 والتثبت منها. 

املكتـــــــــــــب  أعـــــــــــــــوان   •

بالصادر   املكلفين 

سائق   مع  بالتنسيق 

الضبط    مكتب 

 .املركزي 

بالنسبة للمراسالت الصادرة ورقّيا،  *  إعداد نسخ اإلعالم بالبلوغ

تاحة )مباشرة أو عبر البريد  ملا إلى الجهات املعنية بكل الوسائل ها إيصال و

 .كترونّي ل هااإل بريد  يوجد لدينابأنواعه( وخاصة منها التي ال 

3 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

منشور السيد رئيس   -

لسنة   04الحكومة عدد 

 22املؤرخ في  2018

 . 2018جانفي 

ذكرة السيد الوزير  م -

 2018لسنة  02عدد 

فيفري   09املؤرخة في 

2018 . 

 *صيغة ورقية. 

 

  24*في ظرف 

ساعة من  

  وصول 

الوثيقة تامة  

 املوجب. 

املكتـــــــــــــب  أعـــــــــــــــوان   •

بالصادر   املكلفين 

سائق   مع  بالتنسيق 

الضبط    مكتب 

 .املركزي 

، له  رسل بختم الهيكل املللمراسالت الصادرة *  إرجاع اإلعالم بالبلوغ 

 حسب اليوم والشهر والسنة.هوأرشفته حفظو 

4 

      



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 االتصال ت ة تكنولوجيا دليل إجراءات وزار 

 
 

 السرية   وإرسال املراسالت الصادرة                              )الفرعي( املراسالتقبول املراسالت الواردة  املسار املنهي: )الرئيس ي( 

 بط املركزي : مكتب الضالفرعية )املكتب( اإلدارة الهيكل اإلداري: الديوان                                                                                                

 . ريةالّس  والظروف املراسالت  صرففيالتاإلجراء:  -  5*مصلحة مكتب الضبط املركزي                                    

املالحظات)املراجع  

 (  والترتيبية   القانونية

املنظومة  

 املعتمدة 

 راحل امل الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

األمر الحكومي عدد   -

املؤرخ  2020لسنة  777

 . 2020أكتوبر  05في 

منشور السيد رئيس   -

لسنة   04الحكومة عدد 

 22املؤرخ في  2018

 . 2018جانفي 

ذكرة السيد الوزير  م -

 2018لسنة  02عدد 

فيفري   09املؤرخة في 

2018 . 

 *صيغة ورقية. 

 

بصفة آنية حين  

وصولها إلى  

 املكتب. 

 

املكتب   • أعوان 

 املكلفين بالوارد. 

 

   ت السرية الواردةاسال املر ظروف  -
ّ
مها وتسجيلها بسجل خاص بها مع ذكر  يقع تسل

إذا كان    اتالحظ وامل املراسلة إن وجد مكتوبا على الظرف  رقمو املرسلة  اسم الجهة  

آثار فتح   والتوقيت    وللظرف  بها  التاريخ  مع  تسلمها  الذي  العون  والجهة    –إسم 

   ختم الهيكل...( و التفقدية  – الديوان    – وزير  سيد ال املوجهة إليها )ال 
ّ
مها  الذي تسل

 )الكتابة أو املعني باألمر(. من مكتب الضبط 

1 

*منظومة  

 عليسة.

 

ا  - الضوئييتم  السرية    (scannage)  ملسح  الوثائق  لجدول  أو  للظرف 

بمنظومة وال املرسلة  عليسة   تسجيل  والجهة  ضبط  رقم  ذكر  و   ،بإعطائه 

املراسلة ونوعها    موضوع  ذلك،  وجد  إن  درجة  ومرجعها  وضبط  وتبويبها 

 م توّزع عبر املنظومة إلى مسارها. أهميتها.ث

2 

*منظومة  

عليسة وصيغة  

 ورقية.

ساعة   24في ظرف 

  الوثيقةمن وصول 

 .تاّمة املوجب

ــــأع • ـــــــ ــ املكتــ ـــوان  ـــ ــ ــ ــ ب ـ

 .صادراملكلفين بال

من طرف   تسجيلها باملنظومةإرسالها بعد  يقع   املراسالت السرية الصادرة -

دون  ها  ضبط  رقمكتابة و امع ذكر الجهة املرسلة والجهة املرسلة إليهالهيكل املعني 

 . حتوى ذكر أو تلميح للم

3 

      



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

 

 مكتب اإلعالم واالتصال 1-3

 مشموالت مكتب اإلعالم واالتصال •

عدد   لألمر  في    2012لسنة    1998طبقا  تكنولوجيا    2012سبتمبر    11املؤرخ  وزارة  بتنظيم  املعلومات  املتعلق 

 واالتصال، 
ّ
 بـــــــــ: خاصة  مكتب اإلعالم واالتصالف يكل

 ـ إرساء و تنظيم العالقات مع وسائل اإلعالم،

 الوزارة،ـ جمع وتحليل وتوزيع املعلومات الصحفية التي تهم أنشطة 

 ـ إعداد الدوريات اإلخبارية الداخلية، 

 ـ تحيين موقع الواب للوزارة، 

 الية،ـ إعداد املحامل االتص

 ـ توثيق األنشطة الوزارية. 
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 التنظيم الهيكلي ملكتب اإلعالم واالتصال:  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاإلتصالوزارة تكنولوجيا

 الديوان

 

 واالتصال مكتب اإلعالم  
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 اإلجراءات:  •

 إرساء و تنظيم العالقات مع وسائل اإلعالم :  1اإلجراء عدد 

 الوزارة في الحوارات الصحفية   إطاراتللوزير أو   اإلعالميترتيب الحضور  1-1

مواعيد   1-2 إعال ضبط  الوزا مية  ولقاءات  إطارات  أو  وذلكللوزير  اإلعالم  وسائل  في  رامج للتعريفبب   رة 

 الوزارة  مشاريعو 

 الرد على استفسارات وسائل اإلعالم   1-3

 تحضير الندوات الصحفية أو اللقاءات 1-4

 جمع وتحليل وتوزيع املعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة :  2اإلجراء عدد 

 فة اليومية  إعداد معرض الصحا 2-1

 إعداد نشرة اليقظة اإلعالمية  2-2

 واإلشراف على إدارة الصفحات الرسمية للوزارة في وسائل التواصل االجتماعي  تحيين موقع الواب للوزارة :  3اإلجراء عدد 

 إعداد املحامل االتصالية:  4اإلجراء عدد 

 : تغطية نشاط الوزير من جلسات وملتقيات وزيارات  5اإلجراء عدد 
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 إرساء و تنظيم العالقات مع وسائل اإلعالم : 1اإلجراء عدد 

 الحضور اإلعالمي للوزير أو إطارات الوزارة في المنابر اإلعالمية   : ترتيب1-1
ة  المراجع القانوني المنظومة المعتمدة  اآلجال  األطراف المتدخلة الوصف المدقق لإلجراء  المراحل

 والترتيبية 

 المالحظات 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 تلقي الدعوة من الوسيلة اإلعالمية

توجيه الدعوة إلى الوزير للموافقة أو لتعيين من  

 يمثل الوزارة في اللقاء اإلعالمي 

إعالم املعني باألمر بتعيينه من طرف الوزير إلجراء  

 الحوار.  

التوقيت ومحاور  التنسيق مع الصحفي حول 

 املداخلة  

داخلة  أو املعني بإجراء امل إعداد جذاذة للوزير

او املحاور التي سيتم طرحها    عناصرالأهم   حول 

 خالل الحوار. 

 الحوار اإلعالمي . نشر 

الوزير، الصحفي،  

الديوان، ممثل  رئيس 

 عن الوزارة 

 

 

 

 

حسب اآلجال  

 املحددة

 الهاتف، البريد االلكتروني 

 

 

 

 

 

يتم نشر الحوار على الصفحة الرسمية للوزارة على  

 بوك  موقع التواصل االجماعي فايس

https://www.facebook.com/ 

MinistereTCTD 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/
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 : ضبط مواعيد ولقاءات إعالمية للوزير أو إطارات الوزير في وسائل اإلعالم وذلك للتعريف ببرامج ومشاريع الوزارة    1-2

  المراجع القانونية المنظومة المعتمدة ل اآلجا األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء  المراحل
 والترتيبية 

 المالحظات 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 

 
7 

تلقي طلب من الوزير بإعداد خطة إعالمية للتعريف 

 بأحد برامج أو مشاريع أو إنجازات الوزارة 

إعداد مشروع خطة إعالمية والتي تتم وفق املراحل  

 التالية:  

 .(ف بمشروع أو برنامج ..* تحديد الهدف )التعري

* تحديد الفئة املستهدفة )عموم املواطنين، الشباب،  

 ..( املستثمرين، طلبة، ..

 * ضبط مجموع الرسائل التي سيتم توجيهها 

 *اختيار البرامج ووسائل اإلعالم  

 * توزيعها حسب جدول إعالمي مفصل  

توجيه مشروع الخطة اإلعالمية إلى الوزير إلبداء الرأي  

 ادقة عليها  واملص 

تعيين من سيمثل الوزارة للتعريف بالبرامج أو املشاريع...  

 في وسائل اإلعالم 

 

 الخطة اإلعالمية  حول إعالم املعني باألمر 

 والتنسيق حول ضبط اللقاء االتصال بالصحفيين 

إعداد جذاذة مع املعني باألمر حول أهم العناصر  

 والرسائل التي سيتم توجيهها اتصاليا

رئيس الديوان  الوزير، 

اإلطارات  ،  الوسيلة اإلعالمية

 املعنية، الصحفيين 

 البريد االلكتروني  

 الهاتف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

يتم اختيار  

الوسيلة  

اإلعالمية  

  والبرامج حسب

الجمهور  

املستهدف من  

الخطة وقياس  

نسب املشاهدة  

 واالستماع  
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8 
9 

 

 خلة اإلعالمية  املدا  إجراء 

 نشر املداخلة  

 

يتم نشر الحوار على  

الصفحة الرسمية  

للوزارة على موقع  

التواصل االجماعي  

 فايسبوك  

https://www.facebo

ok.com/ 

MinistereTCTD 

 

 :  اإلجابة على استفسارات وسائل اإلعالم 3-1

ة المراجع القانوني   عتمدةمة المالمنظو  اآلجال  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء  المراحل
 والترتيبية 

 المالحظات 

1   
2 
3 
4 
5 
6 

 تلقي استفسارات الصحفيين  

 توجيه الطلب إلى الوزير لإلعالم 

 جمع املعطيات واملعلومات حول موضوع االستفسار  

 صياغة مشروع إجابة  

 إرسالها إلى الوزير لالطالع واملصادقة 

 ة إلى الوسيلة اإلعالمية  توجيه اإلجابة في صيغتها النهائي

الوزير، رئيس الديوان،  

الصحفي، اإلدارات  

 املعنية 

حسب اآلجال  

 املحددة

 البريد االلكتروني 

 الهاتف 

 مراسالت كتابية 

  قانون النفاذ إلى املعلومة 

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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 : تحضير الندوات الصحفية   1-4

ة  المراجع القانوني  مدةالمنظومة المعت اآلجال  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء  المراحل
 والترتيبية 

 المالحظات 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
 
11 

 تلقي مراسلة الكترونية من رئيس الديوان حول موضوع الندوة

جمع املعلومات واملعطيات املتعلقة بموضوع الندوة من  

 اإلدارات املعنية   

تحضير امللف الصحفي )جميع املعطيات واملعلومات حول  

 ة( و إعداد الدعوة الصحفية  موضوع الندو 

 إرسال الدعوة إلى وسائل اإلعالم  

 تغطية الندوة )التقاط صور(  

اضرين  توزيع امللف الصحفي على مختلف الصحفيين الح

 بالندوة 

 كتابة مقال حول الندوة  

 إرسال املقال إلى الوزير للمصادقة عليه 

 تنزيل املقال باملوقع الرسمي للوزارة وبالصفحة الرسمية  

 إرسال املقال للمواقع اإلخبارية مع بعض الصور من الندوة  

حول الندوة وإرسالها إلى   Press Bookإعداد معرض صحفي  

 الوزير 

الوزير، رئيس  

 الديوان  

وسائل اإلعالم،  

 اإلدارات املعنية   

 

 البريد االلكتروني  

 الهاتف   

 

 

 

 

 

 

 

يتم تنزيل مقال  

وبعض الصور حول  

الندوة على املوقع  

رسمي للوزارة  ال

وصفحة التواصل  

االجتماعي للوزارة على  

 ايسبوك   ف

يتم إرسال مقال وبعض   

صور للندوة إلى وسائل  ال

باالستناد الى  اإلعالم 

قاعدة بيانات املكتب  

 الخاصة بالصحفيين  

 

 

 

 

بعد انتهاء الندوة يتم  

انجاز معرض صحفي  

Book Press   يتعلق

بالتناول اإلعالمي للندوة 

صريحات يرسل  وابرز الت

املعرض الصحفي للوزير  

 املعنية    ولألطراف

 

 

 جمع وتحليل وتوزيع املعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة: 2اإلجراء عدد 
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 : إعداد معرض الصحافة اليومية  2-1

المنظومة  اآلجال  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء  المراحل
 المعتمدة

  المراجع القانونية
 يبية والترت

 المالحظات 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

تصفح مختلف الصحف والنشريات اليومية واألسبوعية  

ومواقع الواب الخاصة باإلذاعات والتلفزات والجرائد  

 االلكترونية  

اختيار املقاالت ذات العالقة بأنشطة وبرامج الوزارة  

 والقطاع على املستوى الوطني والدولي 

 نها في تقرير  تجميع املقاالت املختارة وتضمي

 لوزير وإطارات الوزارة  إرسال التقرير إلى ا

، رئيس  الوزير

الديوان، إطارات  

 الوزارة 

البريد  بصفة يومية

 االلكتروني

وذلك ملتابعة أنشطة الوزارة   

وأخر مستجدات القطاع في  

ومن ثمة القدرة   اإلعالموسائل 

على تقييم التناول اإلعالمي  

 )املالحظات( مللفات الوزارة 

 

 

 

 

 

 

 : إعداد نشرة اليقظة االلكترونية  2-2

المنظومة  اآلجال  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء  المراحل
 المعتمدة

 القانونية،المراجع 
 والترتيبية 

 المالحظات 
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1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

زيارة مختلف مواقع الواب )جرائد الكترونية، اذاعات  

 وتلفزات 

قة اإلعالمية ذات العال  املقاالت واملداخالتاختيار 

 وتحليلها 

وعناصر تحليل املداخالت  تجميع املقاالت املختارة 

 وتضمينها في تقرير  

 واألطراف املعنية  إرسال التقرير إلى الوزير  

، رئيس  الوزير

الديوان، األطراف  

 املعنية 

البريد  بصفة حينية 

 االلكتروني 

أهم األخبار   وذلك ملتابعة 

ات  الوطنية وأخر التصريح 

واملستجدات ذات العالقة  

ل معها متى استوجب  والتفاع

 األمر.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلشراف على إدارة الصفحات الرسمية للوزارة في وسائل التواصل االجتماعي  وزارةالتحيين موقع واب : 3اإلجراء عدد 
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األطراف   الوصف المدقق لإلجراء  المراحل
 المتدخلة

المنظومة  اآلجال 
 المعتمدة

لقانونية  المراجع ا
 والترتيبية 

 المالحظات 

تلقي البالغات الرسمية او بعض املعطيات او املؤشرات   - 

 واالحصائيات الخاصة ببعض اإلدارات  

نشرها على املوقع الرسمي والصحفات الرسمية للوزارة   -

 في مواقع التواصل االجتماعي  

البالغات والبيانات الخاصة بأنشطة  املستجداتو  نشر -

 الوزارة  

 

، رئيس  الوزير

الديوان،  

 اإلدارات املعنية  

قانون النفاذ   البريد االلكتروني   يوميا

 للمعلومة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد املحامل االتصالية : 4اإلجراء عدد 
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األطراف   الوصف المدقق لإلجراء  المراحل
 المتدخلة

المراجع   المنظومة المعتمدة اآلجال 
 والترتيبية القانونية

 المالحظات 

ة تهنئة او معلقة  زير بإعداد بطاقتلقي طلب من الو  

affiche visuelle    حول مناسبة ما 

 اعداد وتصميم البطاقة  

 ارسالها للوزير البداء الراي واملصادقة 

نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة والوزير في موقع 

 التواصل االجتماعي فايسبوك  

الهاتف، البريد  اآلجال حسب  الوزير 

 رونيااللكت 

التصالية  املحامل ا  

تشمل بطاقات التهنئة  

بمناسبة األعياد  

او    معلقات الوطنية و

 فيديوهات 

 

 

 

 

 

 

 

 : تغطية نشاط الوزير من جلسات وملتقيات وزيارات 5اإلجراء عدد 
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  المراجع القانونية المنظومة المعتمدة اآلجال  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء  المراحل
 والترتيبية 

 المالحظات 

1 
 

 
 
2 

 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 

الكترونية من السيد رئيس الديوان حول  تلقي مراسلة 

 لقاء  الجلسة أو  موضوع ال

التنسيق مع مصالح اإلعالم برئاسة الحكومة أو الوزارات  

 او الهياكل املعنية بموضوع باللقاء أو الجلسة  

 ة أو اللقاء حضور الجلس

 كتابة مقال حول أهم مخرجات الجلسة أو اللقاء

 له إلى الوزير للمصادقة عليهساإر 

 املقال والصور  نشر

كتوبة  الترويج له إعالميا بمختلف وسائل اإلعالم امل

 وااللكترونية 

رئيس الديوان، الوزير ،  

األطراف املعنية، وسائل  

 اإلعالم 

االلكتروني،  البريد  

 املراسالت الكتابية 

 

 

 

 

 

 

املوقع الرسمي للوزارة  

www.mtcen.gov.tn  

والصفحة الرسمية  

للوزارة في موقع  

التواصل االجتماعي  

 فايسبوك 

  

 

 

http://www.mtcen.gov.tn/
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 مكتب العالقات مع املواطن  1-4

 اإلطار القانوني  : 
  والذي يقض ي بتوفير   1993جويلية    26املؤرخ في    1549عمال باألمر عدد  أحدث مكتب العالقات مع املواطن   •

وزارات والواليات، وهي تركيبة إدارية خفيفة ترجع بالنظر مباشرة واطن بجميع العالقات مع املالمكاتب  

 إلى الوزير على املستوى املركزي والوالي على املستوى الجهوي. 

يتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات   2012سبتمبر  11مؤرخ في  2012لسنة  1998طبقا لألمر عدد و  •

 تصال حاليا(. تكنولوجيات اإلل )وزارة واإلتصا 

 الهيكل التنظيمي  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكتب العالقات مع املواطن: مبنى الوزارة الكائن بمونبليزير نهج الشابية.  العنوان

   1261و 1260الرقم الداخلي  –  1854الرقم املبسط  -70244688الهاتف القار  

 

 مهام مكتب العالقات مع المواطن  : 
ى 
ّ
 القيام باملهام التالية: اطن مكتب العالقات مع املو  يتول

مباشرة دون موعد مسبق أو بتكليف من الديوان إلجراء لقاء مع املواطنين أصحاب مطالب    املواطنيناستقبال   -

 املقابلة ونيابة عنه. 

 الديوان 

 مكتب العالقات مع المواطن 
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عليها   واملطالبوالعرائض    الشكاوى تقبل   - والرّد  لها  املالئمة  الحلول  ودراستهاوالبحث عن  املكتب  على  الواردة 

اطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو عن طريق البريد  املو   ، ثّم إجابةمع املصالح املعنيةبعدالتنسيق  فوريا أو  

 واملطالب على املكتب عن طريق: والعرائض  ني أو عن طريق الهاتف. وترد الشكاوى اإللكترو 

  GEC V6للتصّرف في الوثائق واملراسالت(مكتب الضبط )من خالل منظومة عليسة ✓

 /https://www.mtc.gov.tnالل موقع الوزارةكتروني من خالبريد اإلل ✓

 brc.mtc@tunisia.gov.tnمن خالل عنوان املكتب:   outlookالبريد اإللكتروني عن طريق منظومة  ✓

تحت إشراف  للمكتب  وهو people.gov.tn/-https://www.eمواطن-البريد اإللكتروني ملوقع  ء  ✓

 برئاسة الحكومة المركزي للعالقات مع المواطن  

االتصال   ✓ تكنولوجيات  بوزارة  املواطن  العالقات مع  القار ملكتب  أو على خطه    70244688الهاتف 

 . 1854املبسط 

 واملسالك اإلدارية املعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم، صوص اإلجراءات إرشاد املواطنين في خ -

 تجميع امللفات الواردة من املوفق اإلداري ودراستها والتنسيق بخصوصها مع الجهات املعنية، -

 تقبل املقترحات الصادرة عن املواطنين بخصوص تحسين الخدمات اإلدارية والتنسيق بخصوصها مع املعنية.  -

ناد  إعد - حول  مع تقرير  للعالقات  املركزي  املكتب  وإلى  الديوان  إلى  يقدم  املواطن  مع  العالقات  مكتب  شاط 

 املواطن برئاسة الحكومة. 

لي:   -
ّ
 التنسيق مع إدارة نوعية الخدمة العمومية برئاسة الحكومة على النحو التا

قة بمالحظات فريق ا   ✓
ّ
 ملواطن الرقيب. متابعة مراسالتها والجداول املصاحبة لها واملتعل

توجيه مراسالت تتضّمن ما أشارت إليه املالحظات إلى املصالح املعنية وهي البريد واتصاالت تونس واملصالح  ✓

 املركزية للوزارة )داخلية وخارجية(.

https://www.mtc.gov.tn/
mailto:brc.mtc@tunisia.gov.tn
https://www.e-people.gov.tn/
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الحرص على ضمان وصول املالحظات إلى املصالح املعنية وإعدادهم لتقرير باإلجراءات التي تم اتخاذها    ✓

 العمومية بها الحقا. ة نوعية الخدمةملوافاة إدار 

 التنسيق مع اإلدارة املذكورة من أجل حصولها على إجابات على كّل مراسالتها من خالل جدول متابعة.  ✓

عرض كل نشاط املكتب املتعلق بمعالجة مراسالت إدارة نوعية الخدمة العمومية أو إعداد مراسالت أو  ✓

 بالوزارة.ة العامة ردود عليها، على أنظار الديوان والتفقدي

الوزارة بالنظر بمقتض ى   • إلى  الراجعة  التكوين والتربص املسلمة من قبل املؤسسات  املصادقة على شهادات 

 مذكرة تكليف من الديوان.

 مالحظة: 

 :يليما  1998ماي  25مؤرخ في   1998لسنة  1152من األمر عدد  3 جاء بالفصل 

 :ض املتعلقة بـ رائالعال تنظر مكاتب العالقات مع املواطن في 

 .العدالة.القضايا املنشورة لدى  •

 .وأعوانهاالنزاعات املتعلقة بالحياة املهنية والتي تطرأ بين اإلدارة  •

 .مطالب اإلعانات النقدية والعينية •

 مطالب الشغل •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

 

  اإلجراءات  في قائمة 
 

 اإلرشاد اإلداري  :1اإلجراء 

 والعرائض : معالجة املطالب 2اإلجراء 

 املصادقة على شهادات التكوين والتربصات باملؤسسات واملنشآت الراجعة بالنظر للوزارة:3راء جاإل 

متابعة مراسالت إدارة نوعية الخدمة العمومية )سرية( برئاسة الحكومة واملتضمنة مالحظات  : 4اإلجراء 

 فريق املواطن الرقيب
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مكتب العالقات مع املواطنإجراءات  

اإلداري اإلرشاد  :1اإلجراء   

 brc.mtc@tunisia.gov.tnأو     www.mtc.gov.tnعلى موقع الوزارة  بالبريد اإللكتروني -( 70244688-1854بالهاتف )  -مباشرة 

املراجع القانونية،   املالحظات  

 والترتيبية 

ف املتدخلة طرا األ  اآلجال  املراحل  الوصف املدقق لإلجراء 

يتم إرشاد وتوجيه   .1

املواطنين دائما إلى  

املنشآت  التظلم لدى  

واملؤسسات   العمومية  

 املعنية. 

التوجه إن رغبوا بعد   .2

وزارة في حالة  الذلك إلى 

تقصير أو تأخير في 

 . ةاملعالج

توضيح   .3

وتبسيطاإلجراءات    

والتراتيب اإلدارية الجاري  

 

القانون األساس ي   -

لسنة   22عدد 

 24املؤرخ في  2016

  2016مارس 

واملتعلق بحق  

 النفاذ إلى املعلومة.

الرّد على البريد  -

اإللكتروني ال  

ساعة   48يتجاوز 

 ير. على أقص ى تقد

 

 

 

 

 فوري

 

 

الوزارة املركزية أو  مصالح  

املنشآت واملؤسسات  

 الراجعة بالنظر للوزارة.

 

 

 

 

 

 

 

 عن طريق الهاتف 

 1 اإلنصات إلى املواطن لتحديد موضوع اإلتصال .  •

 2 لدى املكتب.  الرّد إن وجدت عناصر إجابة •

باملصالح املختّصة من أجل الحصول     اإلتصال  •

 على  رد. 

3 

إمكانية مطالبة املعني باألمر   توجيه استفساره   •

عن طريق بريد إلكتروني إلى عنوان املكتب إن لزم  

 األمر. 

4 

 5 إجابة املعني باألمر.  •

http://www.mtc.gov.tn/
mailto:brc.mtc@tunisia.gov.tn
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العمل   في الوزارة    بها  

 للمواطنين 

يحرص املكتب على دعوة   .4

املواطنين الستعمال  

اإللكتروني في  البريد 

 التواصل معها. 

 

 

 18بتاريخ  19منشور عدد -

 2018ماي 

لسنة   8منشور عدد -

مارس   19مؤرخ في  2020

حول تحسين جودة 2020

االستقبال الهاتفي  

بتاريخ  ل العمومية بالهياك 

 2018ماي  18

-https://legislation

securite.tn/ar/node/10

4622 

 

 

فوري أو  

إعادة  

اإلتصال  

باملعني باألمر  

في أجل أقصاه  

ساعةأو   24

الرّد عن طريق  

بريد إلكتروني  

بعد استشارة  

 الهيكل املعني 

 

 

أو   املركزية  الوزارة  مصالح 

واملؤسسات   املنشآت 

 الراجعة بالنظر للوزارة.

 

 

  البريد اإللكتروني  عن طريق 

إجابة املعني باألمر إن توفرت لدى املكتب   •

 عناصر اإلجابة  

1 

 2 طلب استكمال املعطيات الخاصة باملوضوع   •

 3 إحالة البريد إلى املصالح املعنية لإلختصاص.  •

متابعة املوضوع معهم وإعداد تذكير إن لزم   •

 األمر.

4 

 5 . باألمرإجابة املعني  •

 

 

 

 

 

https://legislation-securite.tn/ar/node/104622
https://legislation-securite.tn/ar/node/104622
https://legislation-securite.tn/ar/node/104622
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معالجة املطالب والعرائض  :2اإلجراء   

 brc.mtc@tunisia.gov.tnأو     www.mtc.gov.tnعلى موقع الوزارة  بالبريد اإللكتروني -( 70244688-1854بالهاتف )  -مباشرة 

والترتيبية  املراجع القانوني  املالحظات    املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال 

 

من    إسناد مهمة التعهد -

عن طريق منظومة   الديوان

 عليسة.

 

اآلجال حسب نوعية امللف   -

معالجة  وما يتطلب من 

بحث وتحقيق  ورية أو ف

 وتقارير.

في حالة  وكير ا التذاعداد   -

  نهائيةعدم تلقي إجابة 

إعداد تقرير إلى الديوان  

بقائمة املصالح املعنية التي  

 

القانون األساس ي   -

ع  ملكتب العالقات م

عدد  األمر املواطن )

 26املؤرخ في  1549

كما تم   (.1993جويلية 

تنقيحه باألمر عدد  

ماي   25املؤرخ في  1152

1998 

 

 777أمر حكومي عدد  -

  5مؤرخ في  2020سنة 

ومرسوم   2020أكتوبر 

رئيس الحكومة عدد  

ى أقص ى  لع

 س 48تقدير

 

 يوم  21أو  

)حسب موضوع  

املطلب  

 والعريضة(

 

 املواطن أو الشركة  

 والوزارة  

)املصالح   املركزية،  

املنشآت واملؤسسات  

 الراجعة إليها بالنظر(  

 

 

املؤسسات    –الوزارة 

واملنشآت الراجعة بالنظر  

 إليها.  

 

درس   العرائض واملطالب املوجهة إلى   •

 ع املواطن للتعهد. مكتب العالقات م

1 

الرّد عليها إنطالقا من توفر عناصر   •

 جابة لديه. اإل 

2 

إحالة العرائض واملطالب املوجهة إلى   •

املصالح املعنية لإلختصاص والتنسيق  

أجل الحصول على إجابة في معهم من 

 الغرض واحترام اآلجال القانونية للرّد.

3 

ملطلب  توجيه إعالم بالبلوغ إلى صاحب ا •

وجهة مراسلته أو العريضة متضمنا 

دارة أو املؤسسة التي أحيل  سوى لإل 

 .إعالمهو  أو التواصل معهمطلبهإليها 

4 

متابعة العرائض واملطالب وإعداد  •

 تذاكير. 

5 

http://www.mtc.gov.tn/
mailto:brc.mtc@tunisia.gov.tn
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تأخرت في الرّد وطلب  

 التدخل منه. 

إيالء استعمال طريقة   -

التواصل بالبريد اإللكتروني 

األولوية مع أصحاب املطالب  

 والعرائض. 

 

ملعنية  لمصالح ايمكن ل -

وافاتنا بنسخة من إجابتها  م

للمعني باألمر والتأكد من  

حصوله عليها لتفادي إعادة  

 اإلجابة. 

يمكن للمواطنين اإلعتراض   -

على اإلجابات الواردة عليهم  

في حالة توفر معطيات  

جديدة   مع ضرورة   ضمها  

إلى مطلب اإلعتراض إلعادة  

 النظر فيه. 

املتعلق  2020لسنة  31

بالتبادل اإللكتروني بين  

ين  الهياكل واملتعامل

 معها. 

 

 

 

 

 

 

إجابة أصحاب املطالب والعرائض عند   •

الحصول على رّد بكل سبل التواصل  

 املتاحة. 

6 

 7 غلق امللف أو حفظه.  •

 

 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

 

 املصادقة على شهادات التكوين والتربصات باملؤسسات واملنشآت الراجعة بالنظر للوزارة :3إلجراء ا

الترتيبية  املراجع القانونية  املالحظات    املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال 

 

 مذكرة تكليف من الديوان.  •

 

 

 

 

 

في صورة تأخر الرّد   •

ع لفت  القيام بتذكير م

نظر املصلحة املعنية  

حترام اآلجال  بضرورة ا

القانونية بالنسبة  

 للمراسالت اإللكترونية. 

 

 

 

 

على أقص ى  

 س 48تقدير 

 

 

 

 

 املواطن من جهة  

 والوزارة من جهة أخرى 

)املصالح املركزية، املنشآت  

واملؤسسات الراجعة إليها  

 بالنظر( 

 

استالم النسخ املراد املصادقة عليها مع   •

 ات صاحب الطلب. معطي

 

1 

إرسال النسخ عن طريق البريد اإللكتروني إلى  *

 والوثائق املصالح املعنية للتثبت في صحة الشهادات    

 

2 

املصادقة فقط عند الحصول على  •

 إجابة باملوافقة من املصالح املعنية.

3 
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 املواطن الرقيب سة الحكومة واملتضمنة مالحظات فريق متابعة مراسالت إدارة نوعية الخدمة العمومية )سرية( برئا:4اإلجراء 

والترتيبية  املراجع القانونية املالحظات    املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال 

إسناد املهمة من   •

  الديوان إلى املكتب 

التنسيق مع  ب

إ.ن.خ.ع. عن 

طريق منظومة  

 عليسة 

يتم التنسيق مع   •

في    إ.ن.خ.ع

خصوص 

اسالت  من  املر 

جدول   خالل

 . متابعة 

في صورة تأخر الرّد   •

القيام بتذكير مع  

لفت نظر املصلحة  

املعنية بضرورة  

احترام اآلجال  

القانونية بالنسبة  

للمراسالت  

اإللكترونية. وإعالم  

الديوان وإدارة نوعية  

الخدمة العمومية من  

 خالل جدول املتابعة.

 

 

 

 

على 

أقص ى 

   48تقدير 

من توصل  

الى  املكتب 

 املراسلة 

 

 

 

 

 

 

إدارة نوعية الخدمة   -

 ،العمومية

 الديوان، -

مكتب العالقات مع   -

 املواطن،

 التفقدية العامة بالوزارة،  -

املنشآت املؤسسات   -

العمومية موضوع  

 املالحظات.

 

مراسالت إدارة    إستالم •

 نوعية الخدمة العمومية 

مالحظات   وامللفات املتضمنة

 ـ: وتتعلق بـــــفريق املواطن الرقيب  

) املصالح املركزية للوزارة ،  

مكتب العالقات مع املواطن ، 

املؤسسات  واملنشآت الراجعة 

بالنظر للوزارة : البريد ، اتصاالت  

 تونس ...إلخ(

1 

إعداد تقرير في الغرض    •

يرسل  باملالحظات املسجلة  

 إلى الديوان .

2 

يسعى املكتب إلى   •

ضمان حصول   

كل املراسالت  

على  

أقص ى 

  48تقدير 

توجيه املراسلة مع   • 

الجداول إلى املصالح  

املعنية سواء كانت  

3 
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على أجوبة  

 وتنفيذ

من  س 

استالم  

املكتب   

 املراسلة 

 

 

مصالح مركزية أو  

ومنشآت  ت مؤسسا  

للوزارة  راجعة بالنظر 

والتي شملتها املالحظات.  

إلى موافاتنا   ودعوتها

باإلجراءات التي تم  

اتخاذها لتالفي السلبيات  

 لنقائص املسجلة.وا

إحالة اإلجابات إلى   •

 إ.ن.خ.ع.    

4 

 

 
افق   السيد مراد الفضيلي   املحرر  السيدة صباح الرويس ي املراجع: السيدة صباح الرويس ي املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية  

   اإلمضاء                اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 العالقات مع الجمعيات واملنظمات مكتب   1-5

كلف توالذي يتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال،    2012سبتمبر    11مؤرخ في    2012لسنة    1998وفقا لألمر عدد  

 بـ:  مكتب العالقات مع الجمعيات واملنظمات خاصة

 

 ات واعداد تقارير دورية حول انشطتها.، السهر على متابعة امللفات املتصلة بالجمعيات واملنظم •

 ارة في االجتماعات ذات الصبغة النقابية، تمثيل الوز  •

 ، متابعة املفاوضات االجتماعية القطاعية ومختلف الجمعيات املهنية بالقطاع •

 ربط الصلة بالهياكل الجمعياتية، •

 ،املشاركة في التظاهرات املنظمة من قبل أطراف املجتمع املدني •

 

 تنظيمي الهيكل ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات : 
 امللفات الخاصة بالجمعيات   ة: متابع1اإلجراء عدد

 : متابعة ملف املفاوضات 2اإلجراء عدد

 الخاصة بالقطاع  : حضور التظاهرات3اإلجراء عدد

 تاالتصال وزارة تكنولوجيا

 الديوان

 

 مكتب العالقة مع الجمعيات والمنظمات 
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 الجراء األول: متابعة امللفات الخاصة بالجمعيات  ا

ة  القانوني املراجع  املنظومة املعتمدة  الجاآل  األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 والترتيبية 

 املالحظات 

 حصر عدد الجمعيات  - 01

 و قائمتها في القطاع 

 

 القطاع   ي الجمعيات الناشطة ف

 

حينيا وحسب  

تاريخ نشاط  

 الجمعية املعنية 

 

 التراسل االلكتروني 

  

   ربط الصلة مع الجمعيات - 02

 

 

  منظومة عليسة

نشاطات- 03 من    حضور  عدد 

 عيات الجم

  

  اعداد تقارير في الغرض  04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة ملف املفاوضاتاإلجراء الثاني: 
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 املالحظات  القانونية  املراجع  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

االجتماعي - 01 املناخ  متابعة 

 بالقطاع 

أيام قبل تنفيذ   10 س ي للشغل تونال م االتحاد العا-

االضراب خالل  

جلسة صلحية تعقد  

بمقرات وزارة  

الشؤون االجتماعية  

او الواليات مرجع  

 النظر

 

 برقية تنبيه باضراب 

 

 مراسلة الكترونية  

 

 

 مجلة الشغل -

مقتضيات مناشير رئاسة  -

الحكومة حول  

اإلتفاقيات املبرمة مع  

 األطراف االجتماعية، 

  مقتضيات محاضر -

ملبرمة بين  اإلتفاقيات ا 

الحكومة والطرف  

 ،االجتماعي 

 

 

02 

 

 العام التونس ي للشغل..  د. االتحا ▪ حضور جلسات التفاوض -

 الوالية.  ▪

 الشؤون االجتماعية..  ▪

  

 

 

مؤسسات   03 مع  التنسيق 

املناخ  القطاع  بخصوص 

 االجتماعي 
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 حضور التظاهرات الخاصة بالقطاع جراء الثاني: اإل  

 املالحظات  القانونية  املراجع  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

في   متابعة التظاهرات  - 01 الناشطة  والجمعيات  املنظمات 

 القطاع للقطاع: 

UTICA ... ، 

 اتحاد الشغل ، .... 

واملنشآت   واملؤسسات  الهياكل 

 العمومية التابعة للقطاع 

 التراسل االكتروني  

 

 منظومة عليسة

  

02 

 

شهر على األقل قبل   -  رض اعداد تقارير في الغ -

 تاريخ التظاهرة

قرير ثاني  إعداد تت -

مباشرة بعد تنظيم  

 التظاهرة 

 

 التراسل االلكتروني 
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 الخارجية   والعالقاتمكتب التعاون الدولي 1-6

 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال،   والذي يتعلق بتنظيم وزارة 2012سبتمبر  11مؤرخ في  2012لسنة  1998وفقا لألمر عدد  

 يكلف مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية خاصة بـ:

إليها   • الراجعة  التي تهم الوزارة واملؤسسات  الخارجية  الدولي والعالقات  املتعلقة بالتعاون  جمع ومتابعة املسائل 

 بالنظر،

 يخص املسائل املتعلقة بأنشطة الوزارة،  كل الدولية واإلقليمية فيما مع الوزارات االخرى والهيا التنسيق •

املعلومات   • تكنولوجيا  ميدان  في  األطراف  واملتعددة  واإلقليمية  الثنائية  املفاوضات  جميع  في  الوزارة  تمثيل 

 واالتصال، 

 لتقيات متعددة األطراف، تمثيل الوزارة في اللجان املشتركة الثنائية وفي الدورات وامل •

الوزارة  ويتط • مشموالت  نطاق  في  املندرجة  باملسائل  تعنى  التي  واإلقليمية  الدولية  الهياكل  مع  العالقات  ر 

 واملؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
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 التنظيمي  الهيكل

 

 

 

 

 اإلجراءات :                      

 اللجان املشتركة الثنائية الكبرى املساهمة في  .1

 ملشتركة الثنائية القطاعيةان االلجتنظيم   .2

 اللقاءات الثنائية ترتيب  .3

 املعاهدات واالتفاقيات الدولية االنضمام واملصادقة على  .4

 املنظمات الدولية واإلقليمية املشاركة في اجتماعات   .5

 الدولية واإلقليمية  صلب املنظماتاإلعداد لالنتخابات  .6

 جهات التمويلتنسيق التعاون مع  .7

 أموريات السيد الوزير بالخارج املساهمة في إعداد م .8

 ات والدورات التدريبية بالخارج تنسيق املشاركات في التربص  .9

 

 اللجان املشتركة الثنائية الكبرى االجراء األول: املساهمة في 

 مدير

 دولي والعالقات الخارجية ملكلف بمكتب التعاون الا

 كاهية مدير  كاهية مدير 

 الديوان 
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 املالحظات  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 والترتيبية  القانونية املراجع ) 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪ ينوبها،تلقي الدعوة من وزارة الشؤون الخارجية أو من  01

 الديوان   ▪

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 GEC ▪ يوما قبل موعد اللجنة  15 ▪

املراسالت   ▪

 الكتابية

 

مؤرخ    1984لسنة   1242 أمر ▪

يتعلق    1984أكتوبر    20في  

وزارة   بضبط مشموالت 

الخارجية وزارة    : الشؤون 

مكلفة   الخارجية  الشؤون 

املفاوضات وتسييرها،  بإعداد  

بالتعاون مع املصالح الوزارية  

املختصة، وبإبرام االتفاقيات  

واالتفاقات   واملعاهدات 

الدولية، وهي تقترح املصادقة  

وتحرص   نشرها  وعلى  عليها 

الحاجة،   عند  تفسيرها  على 

 .وتسهر على حسن تطبيقها

02 

 

تح املؤسسات  ضبط  مراسلة  قصد  االشراف  آفاق  ت 

 التعاون مع نظرائها في البلدان املعنية باللجان الثنائية  

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية  

 املؤسسات تحت االشراف  ▪

  أيام قبل موعد اللجنة  10 ▪

 البريد اإللكتروني ▪

حال    في  االشراف  تحت  املؤسسات  عن  ممثلين  دعوة 

 نة املشتركةمشاركة نظرائهم بمناسبة اللج 

 يومين قبل موعد اللجنة  ▪

إجراءات   03 وترتيب  املرتقبة  املشتركة  املشاريع  تحديد 

 االتفاقيات بهذه املناسبة،التوقيع على 

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية  

 مكتبالتشريفات   ▪

 مكتب اإلعالم  ▪

 

 أيام قبل موعد اللجنة 10 ▪

الدولي   ▪ ت االشراف تنظيم زيارة ميدانية للمؤسسات تح 05 التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

 املؤسسات تحت االشراف  ▪

 الطرف األجنبي  ▪

ترتيب لقاء بين الوزراء في حال ترأس الوزير املسؤول عن   06

 القطاع للوفد األجنبي 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪
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الدولي  مكتب   ▪ التعاون 

 والعالقات الخارجية 

 جنبي الطرف األ  ▪

التنسيق مع مكتب االعالم حول اللقاء الثنائي بين الوزير   07

 ونظيره

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 مكتب اإلعالم  ▪

 يوم اللقاء ▪

 

 اللجان املشتركة الثنائية القطاعية اإلجراء الثاني: تنظيم 

 املالحظات  عتمدة مة امل املنظو  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 والترتيبية  القانونية املراجع ) 

01 

 

 الديوان  ▪ مراسلة الطرف املقابل لتحديد موعد اللجنة ومكانها  ▪

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 وزارة الشؤون الخارجية   ▪

 الطرف األجنبي  ▪

املراسالت   ▪ 

الكتابية )عبر وزارة  

الشؤون  

 الخارجية( 

▪ GEC 

 نيالبريد اإللكترو  ▪

 

مراسلة املؤسسات تحت االشراف قصد ضبط آفاق التعاون مع  ▪ 02

 نظرائها في البلدان املعنية باللجان الثنائية القطاعية 

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 املؤسسات تحت اإلشراف  ▪

 مكتبالتشريفات   ▪

 الطرف األجنبي  ▪

 

 

 

يوما قبل موعد   15

 اللجنة 

 

 

 

 البريد اإللكتروني ▪

 الهاتف ▪

 

إجراءات   ▪ 03 وترتيب  املرتقبة  املشتركة  املشاريع  على تحديد  التوقيع 

 االتفاقيات بهذه املناسبة، 
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في   ▪ 04 االشراف  تحت  املؤسسات  عن  ممثلين  مشاركة دعوة  حال 

 نظرائهم بمناسبة اللجنة املشتركة

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 اإلشراف  ات تحت املؤسس ▪

 

 

 

 

 
 

▪ GEC 

املراسالت   ▪

 الكتابية

 تنظيم زيارة ميدانية للمؤسسات تحت االشراف  ▪ 05

األعمال   ▪ 06 لقاءات  في  للمشاركة  الخاص  القطاع  ممثلي  مراسلة 

 الثنائية

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 هياكل القطاع الخاص  ▪

املختصة  استشارة   ▪ 07 حالة  املصالح  على في  للتوقيع  االستعداد 

 ات الفنية امللزمة لكال البلدين فاقياالت

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية  

 املصالح املختصة بالوزارة  ▪

 املؤسسات تحت االشراف  ▪

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

مراسلة وزارة الشؤون الخارجية قصد اتخاذ اإلجراءات املناسبة   ▪ 08

 ه املناسبة لتيسير العبور ولترتيب استقبال الوفود الرسمية بهذ

 

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية  

 مكتب التشريفات  ▪

 

 أسبوع 

اإلجراءات   ▪ 09  اتخاذ  قصد  الدبلوماسية  التشريفات  مكتب  دعوة 

للمطار  الشرفية  القاعة  عبر  الضيف  الوزير  الستقبال  الالزمة 

 والقتناء هدية رمزية له وتوفير سيارة مراسم 

  

 الديوان  ▪ لجنة وزراء على هامش الترتيب لقاء بين ال ▪ 10

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 وزارة الشؤون الخارجية   ▪

 الطرف األجنبي 

 البريد اإللكتروني ▪
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واملادة   ▪ 11 اللقاء  فحوى  حول  اإلعالم  مكتب  مع  االعالمية التنسيق 

 يخص لقاءات السيد الوزير مع الوزير الضيف  فيما

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 عالقات الخارجية  وال

 مكتب االعالم  ▪

  البريد اإللكتروني ▪ يوم اللقاء

 

 

 اللقاءات الثنائية اإلجراء الثالث: ترتيب 

 املالحظات  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 ( والترتيبية القانونية املراجع ) 

الدولي   ▪ ة الشؤون الخارجية  تلقي طلبات اللقاءات الثنائية عبر وزار  ▪ 01 التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

 

 

 أسبوع 

▪ GEC 

املراسالت   ▪

 الكتابية  

عدد   ▪ الحكومة  رئاسة  منشور 

  2020أفريل    23بتاريخ    23

اال بقواعد    لتزامحول 

التنسيق بين هياكل الدولة في  

الخارجية  العالقات    مجال 

حول   له  السابقة  واملناشير 

 نفس املوضوع 

الوفود   ▪ 02 تركيبة  حول  السفارات  مع  وموضوع التنسيق  واملواعيد 

 اللقاء 

 الديوان   ▪

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

 األطراف األجنبية  ▪

 

 البريد اإللكتروني ▪

التنسيق مع رئيس الديوان فيما يتعلق باللقاءات مع السيد الوزير   ▪ 03 تفهاال ▪

 قصد تحديد املوعد املناسب  

آفاق التعاون مع الطرف املعني باللقاء  ▪ 04 اقع و إعداد جذاذة حول و

 وضبط املسائل واألهداف من اللقاء

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

ات  واملؤسسمصالح الوزارة  ▪

 االشراف تحت 

  أسبوع  ▪

 

 البريد اإللكتروني ▪

مكتب التعاون الدولي   ▪ التنسيق مع مكتب التشريفات فيما يتعلق باملسائل البروتوكولية ▪ 05

 والعالقات الخارجية 

 يومان ▪

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/20-12_0.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/20-12_0.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/20-12_0.pdf
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مكتب التشريفات   ▪

 الدبلوماسية 

واملادة   ▪ 06 اللقاء  فحوى  حول  اإلعالم  مكتب  مع  اإلخبارية التنسيق 

 ير مع األطراف األجنبية السيد الوز  يخص لقاءات  فيما

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

 مكتب االعالم  ▪

 يوم اللقاء ▪

 

 املعاهدات واالتفاقيات الدولية اإلجراء الرابع: االنضمام واملصادقة على 

 املالحظات  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 ( والترتيبية القانونية اجع املر ) 

متابعة االلتزامات املادية من حيث املساهمات السنوية للجمهورية   ▪ 01

 التونسية في ميزانية املنظمات والتحالفات الدولية واإلقليمية 

الدولي  مكتب التعاون   ▪

 والعالقات الخارجية 

إدارة الشؤون اإلدارية   ▪

 واملالية 

السنة   ▪ بداية  في 

 املالية 

  رونيالبريد اإللكت ▪

طلبات   ▪ 02 الدولية    االنضمامتلقي  والتحالفات  املنظمات  إلى 

الدبلوماسية السبل  عبر  خالل    واإلقليمية  عليها  التوقيع  أو 

 املشاركة في مؤتمرات املفوضين 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

 ▪ GEC 

املراسالت   ▪

 الكتابية  

  مؤرخ   1984لسنة   1242 أمر ▪

يتعلق    1984أكتوبر    20في  

وزارة   بضبط مشموالت 

الخارجية وزارة  :  الشؤون 

مكلفة   الخارجية  الشؤون 

بإعداد املفاوضات وتسييرها،  

بالتعاون مع املصالح الوزارية  

املختصة، وبإبرام االتفاقيات  

واالتفاقات   واملعاهدات 

الجدوى من   ▪ 03 املنظمات والتحالفات    االنضمامدراسة  الدولية  إلى 

 واإلقليمية وااللتزامات املادية واإلجرائية املنجرة عنها 

الدولي   ▪ التعاون  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

القانونية  ▪ الشؤون    إدارة 

 والنزاعات  

اإلدارية    ▪ الشؤون  إدارة 

   واملالية 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

 

 االلكترونيالبريد  ▪
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االشراف   ▪ تحت  املؤسسات 

 املعنية بمجاالت االتفاقية 

▪  

 أيام 10 ▪

الدولية، وهي تقترح املصادقة  

وتحرص   نشرها  وعلى  عليها 

تفسيره الحاجة،  على  عند  ا 

 وتسهر على حسن تطبيقها 

االتصال   ▪ 04 تكنولوجيات  وزارة  برأي  الخارجية  الشؤون  وزارة  إعالم 

 والتحول الرقمي من الناحية الفنية 

 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

▪ GEC 

املراسالت   ▪

الشؤون   ▪ 05 كتابيةلا وزارة  لدى  الرسمية  التفويض  وثائق  الخارجية  إعداد 

التابعة  الدوليين  املفوضين  مؤتمرات  في  املشاركة  الوفود  لفائدة 

 للمنظمات الدولية واإلقليمية. 

في  ▪ 06 أسباب  شرح  مذكرة  إعداد  يتم  االتفاقية،  على  التوقيع  بعد 

ونية والنزاعات واملؤسسة  الغرض بالتعاون مع إدارة الشؤون القان

 االتفاقية،املعنية مباشرة بقطاع 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

املصالح املعنية بموضوع   ▪

 االتفاقية 

▪  

دخول   ▪ قبل 

حيز   االتفاقية 

 النفاذ  

 البريد االلكتروني ▪

الشؤون   ▪ 07 وزارة  على  االتفاقية  من  أصلية  نسخ  ثالث  إحالة  تتم 

والتي  إلعداد النصوص القانونية املتعلقة بها،  الخارجية للدراسة و 

تقوم بدورها بإحالة امللف على رئاسة الحكومة للنظر فيه وبرمجة 

 جلسة عمل بمجلس النواب قد املصادقة على االتفاقية. 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

 رئاسة الحكومة ▪

▪ GEC 

املراسالت   ▪

 الكتابية  

جلسة    املشاركة ▪ 08 على عمل  في  للمصادقة  الشعب  نواب  مجلس 

 االتفاقية  

مكتب التعاون   ▪

 الدوليوالعالقات الخارجية  

املؤسسة تحت االشراف   ▪

 بموضوعاملعنية مباشرة 

 االتفاقية 

النصوص القانونية الخاصة   ▪  

 باملنظمات الدولية 

 دستور الجمهورية التونسية  ▪
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 املنظمات الدولية واإلقليميةتماعات املشاركة في اجاإلجراء الخامس: 

املنظومة   ▪ اآلجال ▪ األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات 

 ( والترتيبية القانونية املراجع ) 

متابعة االلتزامات املادية من حيث املساهمات السنوية للجمهورية  ▪ 01

 لية واإلقليمية املنظمات والتحالفات الدو التونسية في ميزانية  

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

إدارة الشؤون اإلدارية   ▪

 واملالية 

في بداية السنة   ▪

 املالية 

البريد  ▪

 اإللكتروني

 

 الديوان  ▪ واإلقليمية الدولية تلقي الدعوة للمشاركة في اجتماعات املنظمات  ▪ 02

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

وزارة الشؤون   ▪

 رجية الخا

املنظمات الدولية   ▪

 واإلقليمية 

 GEC ▪ يوما 20 ▪

املراسالت   ▪

 الكتابية  

البريد  ▪

 اإللكتروني

 

مكتب التعاون الدولي   ▪ دعوة املؤسسات تحت االشراف لتعيين ممثل عنها كلما دعت الحاجة  ▪ 03

 والعالقات الخارجية 

املؤسسات تحت   ▪

 االشراف 

 

 

 

 يوما 15 ▪

البريد  ▪

 اإللكتروني

 الهاتف  ▪

 

شؤون الخارجية في املسائل التي ترجع لها بالنظر قبل  وزارة ال استشارة  ▪ 04

املشاركة باسم الجمهورية التونسية في املنظمات الدولية )خاصة 

 ،املسائل السياسية( 

وزارة الشؤون   ▪

 الخارجية 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 
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افقة على عرض املهمة على الديوان  ▪ 05 مكتب التعاون الدولي   ▪ شارك اقتراح تعيين امل للمو

 والعالقات الخارجية 

 

افقة الوزير يحال امللف بكامله على إدارة الشؤون املالية  ▪  بعد مو

 واإلدارية 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

إدارة الشؤون املالية   ▪

 واإلدارية 

 

لفائد ▪ 06 الخارجية  الشؤون  الرسمية لدى وزارة  التفويض  ة  إعداد وثائق 

للمن التابعة  الدوليين  املفوضين  مؤتمرات  في  املشاركة  ظمات الوفود 

 الدولية واإلقليمية. 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

املصالح املعنية   ▪

 باملشاركة 

 

الشؤون   ▪ 07 وزارة  مصالح  مع  باملهمة  التنسيق  باإلعالم  وذلك  الخارجية 

 لقنصلية بالبلد املضيف وطلب مساعدة القائم بها من طرف املصالح ا

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

وزارة الشؤون   ▪

 الخارجية 

  أسبوع 

املواضيع   ▪ 08 بحسب  االجتماعات  أشغال  في  التونسية  املساهمة  إعداد 

الـأطراف    االجتماعاتاملطروحة:دراسة وثائق   وتبادل الرأي بشأنها مع 

 املتدخلة 

▪  

▪  

مكتب التعاون الدولي   ▪

 ت الخارجية والعالقا

 

مشاركتها في التونسية املرادإعداد عرض محين حول املشاريع والتجارب   ▪ 09

 إطار املنظمات الدولية واإلقليمية
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القرارات   ▪ 10 مشاريع  لفائدة  الدعم  لحشد  والدولي  اإلقليمي  التنسيق 

 املقدمة من قبل الجمهورية التونسية

املصالح املعنية   ▪

 باملشاركة 

حسب برمجة   ▪

جتماعات  اال 

 يمية والدولية اإلقل

 

الجمهورية التونسية صلب املنظمات الدولية  ومشاريع  تعهدات  متابعة   ▪ 11

 واإلقليمية  

  

 على مدار السنة  ▪

 

   متابعة تنفيذ املبادرات الدولية على املستوى الوطني واإلقليمي  ▪ 12

 ليمية الدولية واإلق صلب املنظماتاإلعداد لالنتخابات األجراء السادس:  

 

 املالحظات  املنظومة املعتمدة  اآلجال املتدخلة األطراف   الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 ( والترتيبية القانونية املراجع ) 

مراسلة املنظمات الدولية واإلقليمية عبر وزارة الشؤون الخارجية  ▪ 01

 التابعة لها للمناصب واملسؤولياتقصد تقديم الترشح  

مكتب التعاون الدولي   ▪

 عالقات الخارجية وال

املنظمات الدولية   ▪

 واإلقليمية 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

املؤسسات تحت االشراف   ▪

 املعنية  

حسب املواعيد  

التي تضبطها  

املنظمات لتقديم  

 الترشحات 

  املراسالت الكتابية   ▪

واملؤتمرات   ▪ 02 املنتديات  خالل  املترشحة  الدول  مع  الدعم  تبادل 

 وزارة الشؤون الخارجية الدولية واإلقليمية وأيضا عبر  

التعاون الدولي  مكتب   ▪

 والعالقات الخارجية 

املؤسسات تحت االشراف   ▪

 املعنية 

 املنظمات اإلقليمية  ▪

حسب برمجة  

االجتماعات  

 اإلقليمية والدولية 

 البريد االلكتروني  ▪

 حضوريا ▪

 املراسالت الكتابية  ▪
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الترشح   ▪ 03 عن  لإلعالن  تظاهرات  وتنظيم  دعائية  مطويات  إعداد 

 . واإلقليمية صب الدولية  للمنا

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

املؤسسات تحت االشراف   ▪

 املعنية 

  

 

 جهات التمويل  اإلجراء السابع: تنسيق التعاون مع 

 املالحظات  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 ( والترتيبية القانونية املراجع ) 

 تحديد حاجيات التمويل األجنبي وفقا للمشاريع ذات األولوية ▪ 08

 

مصالح وزارة تكنولوجيات   ▪

 االتصال 

مصالح وزارة االقتصاد  ▪

 واملالية ودعم االستثمار 

 الجهة املمولة  ▪

  البريد اإللكتروني  ▪ 

مع   ▪  بالتنسيق  تمويل  البحث عن مصادر  أو  التمويل  تلقي عروض 

 ستثمار، ال ا وزارة االقتصاد واملالية ودعم 

 ▪ GEC 

 البريد اإللكتروني  ▪

 

االجتماعات   ▪  التفاوض مع الجهة املمولة حول اتفاقية التمويل وبرنامج العمل   ▪ 

 الحضورية 

 البريد اإللكتروني  ▪

 

افقة الرسمية على التمويل من طرف الجهة املمولة  ▪   GEC ▪  التوصل باملو

 البريد اإللكتروني  ▪

 

طرف    ▪  من  االتفاقية  على  تكنولوجياتز و التوقيع  االتصال    ارة 

عن   الدولي  والتعاون  واالستثمار  التنمية  وزارة  الرقمي  والتحول 

 الجانب التونس ي،  

  

 

 حضوريا

 

  مصالح املعنية بالوزارة  ▪ .في جلسة املصادقة على االتفاقية بمجلس نواب الشعب  املشاركة ▪ 
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 مجلس نواب الشعب  ▪

مصالح وزارة تكنولوجيات   ▪ املصادق عليه  متابعة تنفيذ املشاريع وفقا لبرنامج العمل  ▪ 

 االتصال 

 الجهة املمولة  ▪

على مدار  فترة  

 االنجاز 

  

 

 

 أموريات السيد الوزير بالخارج اإلجراء الثامن: املساهمة في إعداد م

 املالحظات  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 ( تيبيةوالتر  القانونية املراجع ) 

 تلقي دعوة رسمية عن طريق وزارة الشؤون الخارجية التونسية  ▪ 07

 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

 الديوان   ▪

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

  GEC ▪ يوما 20

افقة على املأمورية من طرف  إعداد   ▪  شرح أسباب لطلب االذن باملو

 رئيس الحكومة 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 خارجية  والعالقات ال

 ▪ GEC 

 املراسالت الكتابية   ▪

 البريد اإللكتروني  ▪

 

التنسيق مع اإلدارة العامة للمصالح املشتركة ومكتب التشريفات   ▪ 

 اللوجستية للمأمورية الدبلوماسية فيما يتعلق باملسائل 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية  

مكتب التشريفات   ▪

 الدبلوماسية 

اإلدارة العامة للمصالح   ▪

 ملشتركة ا
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التونسية   ▪  املشاركة  ملف  لفائدة    Eléments de langageإعداد 

 السيد الوزير 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 الخارجية والعالقات 

املصالح املعنية بموضوع   ▪

 املأمورية 

 مكتب اإلعالم ▪

  البريد اإللكتروني  

 مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والجهة املنظمة إلعالمهم بتركيبة ▪ 

 عد وصول الوزير  مو و 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

 الجهة املنظمة  ▪

 ▪ GEC 

 املراسالت الكتابية   ▪

 

  البريد اإللكتروني  التنسيق بخصوص برنامج عمل الوزير  ▪ 

هامش   ▪  على  ثنائية  لقاءات  الوفود   املأموريةترتيب  رؤساء  مع 

 والوزراء املشاركين 

 

 

 

 

 

 تنسيق املشاركات في التربصات والدورات التدريبية بالخارج اإلجراء التاسع: 

 املالحظات  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخلة  املدقق لإلجراءالوصف  املراحل 

 ( والترتيبية القانونية املراجع 

اتفاقيات  ▪ 09 قطاع   ابرام  في  والخبرات  الكفاءات  تطوير  في  والتعاون    التوأمة 

 تكنولوجيات االتصال 

إدارة الشؤون اإلدارية   ▪

 واملالية 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

  كتابيا  
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املنظمات الدولية   ▪

 واإلقليمية املختصة 

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

مكتب التعاون الدولي   ▪ تلقي ملفات برامج الدعم الفني  ▪ 

 والعالقات الخارجية 

املنظمات الدولية   ▪

 املختصة واإلقليمية  

 وزارة الشؤون الخارجية  ▪

 GEC ▪ سنويا

 املراسالت الكتابية   ▪

 البريد اإللكتروني  ▪

 

 لترشيح منظوريهمتوجيه االعالم بالدعوة للمصالح املعنية واملؤسسات  ▪ 

 

 

 

 

 

مكتب التعاون الدولي   ▪

 والعالقات الخارجية 

املنظمات الدولية   ▪

 واإلقليمية املختصة 

إدارة الشؤون اإلدارية   ▪

 واملالية 

حسب  

املواعيد  

الواردة في  

طلب  

 الترشحات 

  

  التربصات والدورات التدريبية بالخارج  تلقي أسماء املترشحين بعد الفرز  ▪ 

 أسبوع  ▪

  

مرسلة وزارة الشؤون الخارجية قصد مد املترشح بمراسلة موجهة لسفارة   ▪ 

 البلد الوجهة بغرض تيسير إجراءات العبور لفائدته، 

▪ GEC 

   املراسالت الكتابية ▪

 البريد اإللكتروني  ▪
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 لحوكمة(: ملركزية لخلية اال)مكتب اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة 1-7

يكلف مكتب اإلصالح اإلداري والحوكمة    2012سبتمبر    12املؤرخ في    2012لسنة    1998ملقتضيات االمر عدد    وفقا

 : خاصة بـاملهام التاليةالرشيدة، 

 ح املختصة، نسيق مع األطراف املعنية واملصالمتابعة خطط اإلصالح اإلداري بالت-

 تابعــتــها والعمل على تحيــينها، وضع أدلة اإلجــراءات واملهن ومخــططات توظيف األعوان وم-

 بلورة مختلف التصورات واملقترحات بخصوص تحسين جودة الخدمات وتطوير الكفاءات، -

 املالحظات الواردة بها،  تلقي تقارير مؤسسة املواطن الرقيب والعمل على تفعيل-

 از أهداف الحوكمة الرشيدة، موافاة الجهات املعنية بكل ما تطلبه من تصاريح وبيانات ووثائق ومعطيات إلنج-

 بلورة التصورات والبرامج لتكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة والقضاء على أسباب الفساد،-

رارات واملصاريف والبرامج والتقارير السنوية  املعلومات واملعطيات والبيانات والق تمكين املواطنين من اإلطالع على جميع-

 .ء مباشرة أو على املوقع اإللكتروني وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملحول نشاط املكتب سوا

وضبط   وكمةخاليا الح  علق بإحداثاملت  2016أوت   12املؤرخ في  2016لسنة  1158االمر عدد  هذا وقد تم بمقتض ى 

 يلي: خاصة فيما  ها مهام بالوزارة والتي تتمثل لحوكمةاملركزية لخلية ث دااحمشموالته

 ، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،  الوزارةـ السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد، صلب 

ة والوقاية من  ات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكم ـ العمل واملساهمة في وضع البرامج واالستراتيجي 

تنفيذها والقيام بتقييمها وفق املعايير واملؤشرات املعتمدة في هذا املجال، خاصة فيما يتعلق  الفساد والسهر على حسن 

 بالنفاذ إلى املعلومة والتبليغ عن حاالت الفساد، 

السلوك واألخالقيات املهنية   اهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدوناتـ نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النز  

 لة اإلجراءات، وحسن تطبيق أد

لدى الهيئات والهياكل املعنية بالحوكمة   الوزارةـ تنظيم الندوات ذات العالقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل  

 ومكافحة الفساد، 
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 في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،  عزيز قدرات األعوان العموميين وخاصةـ إبداء الرأي في برامج التكوين وت 

 القة اإلدارة باملجتمع املدني في إطار دفع املسار التشاركي والتشاوري، ـ تعزيز ع 

  حة منفي إطار االستشارة، أو تلك املقتر  الوزارةـ إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية، املعروضة على   

 ا، في جميع املسائل ذات العالقة بالحوكمة املعروضة عليه طرف الوزارة وإبداء الرأي

 ـ اقتراح اآلليات واإلجراءات التي من شأنها االستغالل األمثل للموارد املتاحة، وفقا ملبادئ الحوكمة،  

 عدم إفشاء املعلومة في انتظار نتائج التحقيق،  ـ التعهد بحاالت التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السر املنهي والتعهد على 

أنها ومآلها واإلحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة  ـ متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في ش

 رقابية،  

فساد عبر مؤشرات  ـ املشاركة في إعداد االستبيانات واإلحصائيات القطاعية، تطبيقا للمعايير الدولية في قياس مستوى ال

 موضوعية حسب القطاعات والوظائف والخدمات،  

باملؤسسات وباملنشآت العمومية وبالشركات ذات  املحدثة  خاليا الحوكمة  ابعة نشاطالتنسيق بصفة مستمرة ومت -

 ، الخاضعة إلشراف الوزارةاألغلبية العمومية 

تدخلة ذات العالقة بالحوكمة  هياكل املعنية واملبالتشاور مع كل ال لنشاط الخلية وضبطه برنامج السنوي اعدادال ـ 

 .والوقاية من الفساد

التنسيق مع الهياكل املكلفة باألخالقيات املهنية وبالجودة وبالعالقة مع املواطن وباإلدارة  الحوكمة هذا وتتولى خلية  

التنسيق مع الهيئة  والتشاور و بالتعاون  الخليةتعمل و ، لخاليا الحوكمةاإللكترونية، فيما له صلة باملهام األساسية 

 مة. الوطنية ملكافحة الفساد وكذلك مع الوزارة املكلفة بالحوك

 

 : الراجعة لخلية الحوكمة اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات •

 التعهد ابمللفات الصادرة عن اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد :    1اإلجراء
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 ة النفاذ إىل املعلومة ابمللفات الصادرة عن هيئالتعهد  :2األجراء  

 التعهد مبطلب النفاذ إىل املعلومة :3اإلجراء

 إبداء الرأي يف النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة ابحلوكمة :4اإلجراء

 إعداد التقارير الدورية للخلية املركزية حلوكمة   :5اإلجراء  

 ت إشراف الوزارة تلقي تقارير ثالثية عن خالاي احلوكمة ابملؤسسات ت :  6االجراء عدد
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 الخلية املركزية للحكومة 

 اهليئة الوطنية ملكافحة الفسادالتعهد ابمللفات الصادرة عن  . :1 اإلجراء

  املراجع القانونية املالحظات 

 والترتيبية 

املنظومة  

 املعتمدة 

األطراف   اآلجال

 املتدخلة 

العدد   الوصف املدقق لإلجراء

 الرتبي 

 120عدد  اإلطاري املرسوم  - 

في  2011لسنة    14  املؤرخ 

املتعلق    2011نوفمبر  

 بمكافحة الفساد، 

 1158األمر الحكومي عدد -

املتعلق  2016لسنة 

بإحداث خاليا الحوكمة  

 وضبط مشموالتها 

 
 

منظومة   

 عليسة

 

 أسبوع  1

 

 

 

 

 

 

 

املركزية  - الخلية 

 لحوكمة 

أو  - اإلدارة 

املعنية   املؤسسة 

 بموضوع املراسلة 

فحة  عن الهيئة الوطنية ملكا *لتعهد بالعرائض الصادرة

الفساد )تبليغ عن شبهات فساد أو قرارات حماية(،  

 عبر تلقي العريضة عبر منظومة  عليسة.

 

إحالة العريضة للجهات املعنية وطلب معطيات  *  

 بخصوصها 

 

*إعداد اإلجابة على ضوء املعطيات الواردة من اإلدارة  

 وتوجيهها إلى الهيئة أو املؤسسة املعنية 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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 الخلية املركزية للحكومة 

 التعهد ابمللفات الصادرة عن هيئة النفاذ إىل املعلومة .:2اإلجراء

  املراجع القانونية املالحظات 

 والترتيبية 

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة 

 الرتبي 

األساس ي  -  القانون 

 2016لسنة    22عدد

النفاذ   في  بالحق  املتعلق 

 ومة إلى املعل

عدد  - الحكومي  األمر 

  2016لسنة    1158

خاليا   بإحداث  املتعلق 

وضبط   الحوكمة 

 مشموالتها. 

 

  منظومة  عليسه 

 أسبوع  1

 

 

 

 

 

 

 

املركزية  - الخلية 

 لحوكمة 

املؤسسة  - أو  اإلدارة 

بموضوع   املعنية 

 املراسلة 

*التعهد بالعرائض الصادرة عن هيئة النفاذ  

لى املعلومة )قضايا لدى الهيئة(، تلقي إ

 يضة عبر منظومة  عليسه.العر 

 

إحالة العريضة للجهات املعنية وطلب  *  

 معطيات بخصوصها 

*إعداد اإلجابة على ضوء املعطيات الواردة من  

 اإلدارة أو املؤسسة املعنية وتوجيهها إلى الهيئة. 

 

1 

 

 

 

 

2 

3 
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 الخلية املركزية للحكومة 

 التعهد مبطلب النفاذ إىل املعلومة :.  3اإلجراء

 املراجع   املالحظات 

 والترتيبية  القانونية

املنظومة  

 املعتمدة 

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 الرتبي 

  22القانون األساس ي عدد- 

املتعلق بالحق في   2016لسنة 

 النفاذ إلى املعلومة

 1158األمر الحكومي عدد -

املتعلق بإحداث   2016لسنة 

وضبط   خاليا الحوكمة

 مشموالتها 

 

منظومة  

 عليسه

 

أيام )أقص ى   10

 تقدير(

 

 

 

 

 

 

 

 الخلية املركزية لحوكمة -

املعنية  - املؤسسة  أو  اإلدارة 

 بموضوع املراسلة 

*تلقي مطلب للنفاذ عبر منظومة 

 عليسه.

إحالة العريضة للجهات املعنية  * 

 وطلب معطيات بخصوصها 

املعطيات  ابة على ضوء*إعداد اإلج 

الواردة من اإلدارة أو املؤسسة املعنية  

 وتوجيهها إلى الهيئة. 

 

1 

2 

 

3 
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 الخلية املركزية للحكومة 

 ابحلوكمة إبداء الرأي يف النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة  .4اإلجراء:

  املراجع القانونية املالحظات 

 والترتيبية 

املنظومة  

 املعتمدة 

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 الرتبي 

 

 

 

األمر الحكومي  -

لسنة  1158عدد 

املتعلق  2016

بإحداث خاليا  

الحوكمة وضبط  

 مشموالتها 

منظومة   

 عليسه.

 

 

 ( إثنان 2يومان )

 

 

 

 

 

 

 

 الخلية املركزية لحوكمة -

املؤسسة  - أو  اإلدارة 

 املعنية بموضوع املراسلة 

ص عبر منظومة   شروع الن* تلقي م

 عليسه.

 

دراسة املشروع وإعداد  *  

 املالحظات

*إحالة املالحظات إلى الجهة  

 املتعهدة بامللف 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 
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 الخلية املركزية للحكومة 

 التقارير الدورية للخلية املركزية حلوكمة إعداد  :.  5اإلجراء

  املراجع القانونية املالحظات 

 والترتيبية 

  املنظومة

 ة املعتمد

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 الرتبي 

األمر الحكومي  - 

لسنة  1158عدد 

املتعلق  2016

بإحداث خاليا  

الحوكمة وضبط  

 مشموالتها 

  

 أسبوع  1

 

 

 

 

 

 

 

املركزية  - الخلية 

 لحوكمة 

الحوكمة  - خاليا 

باملؤسسات 

تحت   العمومية 

 اإلشراف 

  *إعداد تقرير نصف سنوي 

 وتقرير سنوي 

 

1 
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 الخلية املركزية للحكومة 

 تلقي تقارير ثالثية عن خالاي احلوكمة ابملؤسسات حتت إشراف الوزارة:  6اإلجراء

املراجع   املالحظات 

  القانونية

 والترتيبية 

املنظومة  

 املعتمدة 

 العدد الرتبي  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

لحكومي  األمر ا- 

  1158دد ع

 2016لسنة 

املتعلق  

بإحداث خاليا  

الحوكمة  

وضبط  

 مشموالتها 

منظومة  

 عليسة

 

التراسل  

 االلكتروني

 

 أسبوع  1

 

 

 

 

 

 

 

املركزية  - الخلية 

 لحوكمة 

أو  - اإلدارة 

املعنية   املؤسسة 

 بموضوع املراسلة 

تلقي تقارير ثالثية عن خالاي *
احلوكمة ابملؤسسات تت 

 إشراف الوزارة 

 

1 
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املضيقة وجلسات   1-8 الوزارية  واملجالس  الوزراء  مجلس  متابعة  مكتب 

 العمل الوزارية، 

عدد  وفقا   في    2012لسنة    1998لألمر  املعلومات    2012سبتمبر    11مؤرخ  تكنولوجيا  وزارة  بتنظيم  يتعلق  والذي 

 بـ : يكلف مكتب متابعة القرارات الوزارية واملشاريع الحكومية خاصة ،واالتصال 

 واملجالس الوزارية املضيقة وجلسات العمل الوزارية  السهر على اعداد امللفات املتعلقة باملجالس الوزارية -

الوزارية    - املجالس  في  املتخذة  القرارات  تنفيذ  الوزارية متابعة  العمل  وجلسات  املضيقة  الوزارية  املتعلقة  واملجالس 

 نظر بأنشطة الوزارة واملؤسسات الراجعة اليها بال

 عداد تقارير دورية حول تطبيق هذه القرارات، إ -

 اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات:  •

 رمجةجلسات العمل وزاريةب:  1اإلجراء  

 للمجالس الوزارية اإلعداد: 2األجراء 

 ملتابعة ا:3اإلجراء
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 القرارات الوزارية مكتب متابعة 

 جلسات العمل   رمجةب:  1 اإلجراء

ع  املراج املالحظات 

 والترتيبية نونيةالقا

املنظومة  

 املعتمدة 

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 الرتبي 

 1998ألمر عدد ا 

مؤرخ   2012لسنة 

سبتمبر   11في 

والذي يتعلق  2012

بتنظيم وزارة  

تكنولوجيا 

املعلومات 

 واالتصال 

 2منظومة أمان

 

التراسل  

 االكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلية -

برئاسة  كوميحلالعمال

 الحكومة 

رئيس    - السيد 

 الديوان 

 كتابة السيد الوزير  -

مع    - العمل  التنسيق  جلسات  لبرمجة  الحكومة  رئاسة 

الوزارية بطلب من السيد الوزير حسب متطلبات القطاع  

 و جدول أعماله. 

لسات العمل الوزارية و املجالس  كما يقع إعالمنا بباقي    -

والتوق التاريخ  حيث  من  األعمال،  الوزارية  وجدول  يت 

ال و  الوزير  السيد  رئيس  واملحتوى.يتم إعالم كتابة  سيد 

الديوان بتاريخ و توقيت الجلسة مع موضوعها و جدول  

 الوزير األعمال حتى يتم إدراجها في جدول مواعيد السيد 

 

1 

 

 

 

2 
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 كتب متابعة القرارات الوزارية م

 اإلجراء 2  : اإلعدادللمجالس الوزارية:

املراجع   ات املالحظ 

  القانونية

 والترتيبية 

املنظومة  

 املعتمدة 

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 الرتبي 

 

 

ألمر عدد  ا

لسنة  1998

مؤرخ في  2012

سبتمبر   11

والذي  2012

يتعلق بتنظيم  

وزارة  

تكنولوجيا 

املعلومات 

 واالتصال 

 

التراسل  -

 االلكتروني 

 

 2منظومة آمان -

 

 ية حين بصفة

وحسب اآلجال  

املحددة من طرف  

السيد الوزير أو   

خلية العمل  

برئاسة   لحكوميا

 الحكومة 

 

 

 

 

 

 

 

واإلدارات  - الهياكل 

بموضوع    املعنية

 الجلسات 

العمل    - خلية 

برئاسة    لحكوميا

 الحكومة 

 السيد الوزير   -

الوزارية       العمل  جلسات  ملفات  إعداد 

 بصفة عامة. 

والوثا  - املذكرات  الالزمة  إعداد  ئق 

مع   واإلدارات  بالتنسيق  الهياكل 

خاصة  املعنية الجلسة  كانت  إذا   ،

بالقطاع ، أو إذا كان هناك مشروع أمر  

و   القطاع  يخص  قانون  مشروع  أو 

إلى   تسليمها  و  وزراء.  ملجلس  مبرمج 

السيد الوزير كما يقع إرسالها إلى رئاسة  

 .الحكومة في صيغة ألكترونية 

ا  - مجالس  ملفات  بعد إعداد   ، لوزراء 

كل   ومشاريع  تسلم  األوامر  مشاريع 

رئاسة   من  باملجلس  املبرمجة  القوانين 

الحكومة ، و إعداد ملخص لكل مشروع  

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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ل وتسليمها  أمر أو قانون في شكل جدو 

 للسيد الوزير قبل انعقاد املجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب متابعة القرارات الوزارية 

 املتابعة :  :  3اإلجراء
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  املراجع القانونية حظات املال 

 والترتيبية 

املنظومة  

 املعتمدة 

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 الرتبي 

 1998ألمر عدد ا 

مؤرخ في  2012لسنة 

  2012سبتمبر  11

والذي يتعلق بتنظيم  

وزارة تكنولوجيا  

 املعلومات واالتصال 

التراسل  

 االلكتروني

 

 منظومة أمان 

 

 

 يةبصفة دور 

 

 

 

 

 

 

خلية العمل  -

الحكومي برئاسة  

 الحكومة 

هياكل الوزارة  -

املعنية بموضوع  

 الجلسات 

 السيد الوزير  -

لكل  ت- الجلسات  محاضر  مشاريع  الجلسات  لقي 

شارك  الوزارةالتي  السيد    ت  طرف  من  سواء  فيها 

م عينهم  من  أو  الوزير  ثلهالوزير  للسيد  وإرسالها   ،

ا لرأي وإصالحها إن  وملن يهمه األمر ، وذلك إلبداء 

 ومة. اقتض ى األمر، ثم إرجاعها إلى رئاسة الحك

لقي محاضر الجلسات العمل الوزارية في صيغتها  ت-

سيد الوزير و من يهمه األمر  النهائية، ويتم إعالم ال

 بها للتعهد واإلعالم. 

القرارات  - وكل  الوزارية   املجالس  توصيات  تلقي 

األوامر   كل  ذلك  في  بما  عنها  والقوانين  املنبثقة 

 املصادق عليها ، و إرسالها للسيد الوزير، للتعهد . 

على  - املنبثقة  والقرارات  التوصيات  إنجاز  متابعة 

الخاصة  املجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية  

وإعداد تقارير دورية ومدها للسيد الوزير  بالقطاع

 و رئاسة الحكومة. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

افق   السيدة مباركة امليساوي   املحرر  املراجع:  املو
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 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية  

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 مكتب أنظمة املعلومات  1-9

 الهيكلي  التنظيم •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشموالت  •

 

 يكلف مكتب أنظمة املعلومات خاصة بـ : 

واملتوسط وذلك بالتنسيق مع الهياكل  ل خاصة بتطوير نظم املعلومات واالتصال على املدى القريب  طة عموضع خ −

 املختصة 

 السهر على تنمية استعمال وسائل اإلعالمية وتبادالملعلومات صلب الوزارة مع مراعاة األهداف الوطنية في املجال،  −

ظر  المي لجميع مصالح الوزارة واملؤسسات الراجعةلها بالناملصادقة علىاملخطط املديري اإلستراتيجي للنظام اإلع −

 وكذلك املخطط املديري العملياتي السنوي للوزارة،

 مدير المكتب 

 كاهية مدير 

 رئيس مصلحة 

 مصلحة: الشبكة والسالمة املعلوماتية

 رئيس مصلحة 

 وصيانة األنظمة اإلعالمية إستعمالمصلحة: 
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األعواناملكلفين   − انتداب  برامج  وكذلك  اإلعالمية  والبرمجيات  املعدات  اقتناء  مجال  في  سياسةالوزارة  ضبط 

 باإلعالمية،

 مدى بلوغها لألهداف املرسومة. إرساء آليات لقيادة ومتابعة إنجاز املشاريع وقياس  −

املتعلقة بتطوير مواقع الواب بما يضمن املشاركة وإتاحة البيانات اإلدارية بصفة مفتوحة ، والعمل  تأمين الخدمات   −

 على إدارتها وتحيينها وضمان الوصول إليها من خالل محركات البحث املتداولة

 التصرف في التجهيزات والتطبيقات اإلعالمية وصيانتها  −

 

 اإلجراءات •

 

 : مكتب أنظمة املعلومات-

 وصيانة األنظمة اإلعالمية إستعمال مصلحة: 

 قائمة اإلجراءات: 

 إدارة املنظومات والتطبيقات ونظم التشغيل تركيز و  .1

 جرد املعدات والتطبيقات  .2

 أعداد كراس شروط إلقتناء املعدات و املنظومات  وتطوبر موقع واب الوزارة حسب الحاجة  .3

 إلعالمية  ملعدات اوتوظيف اتوزيع  .4

 إعالمية )حواسيب،آالت طباعة، آالت ماسحة( صيانة معدات  .5

 املشاركة في عملية الفرز الفني إلقتناء للمعدات والتطبيقات املعلوماتية   .6

 تنشيط دورات تكوينية في مجال املعلوماتية ألعوان الوزارة  .7

 تحذف ألنها موجودة في الجدول 
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املراجع   املالحظات 

والترتيبية نيةالقانو   

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة 

 الرتبي 

 لإلجراء

   

التراسل االلكتروني -  

 " O365 منظومة " -

"Windows نظام   -

التشغيل" والتطبيقات  

 املكتبية  

"Microsoft Office " 

منظومة التصرف في  

املراسالت اإللكترونية  

 "عليسة"

 

مة  دائ بصفة

ومتواصلة  

حسب الطلب/  

 

 

 

 

 

 

 مكتب خدمات مختص 

 املركز الوطني لإلعالمية 

 الوكالة التونسية لألنترنات 

 

تعهد  إدارة تركيز   .1 املنظومات    و 

 ونظم التشغيل  والتطبيقات

 

 

1 

/حسب   سنويا   

 الطلب

 

 جرد املعدات والتطبيقات  جميع املصالح املركزية  

 

2 

املعدات و  روط إلقتناء إعداد كراس ش  حسب الطلب    

املنظومات  وتطوبر موقع واب الوزارة  

 حسب الحاجة 

3 
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بعد    عند الحاجة     املركزية  املصالح  جميع 

 موافقة  الديوان 

 وتوظيف املعدات اإلعالمية توزيع 

 

4 

مكتب   حسب الطلب     أو  املكتب  فريق 

 خدمات مختص 

 

إعالمية   معدات  صيانة 

 سحة( )حواسيب،آالت طباعة، آالت ما

 

5 

للتجهيز   حسب الطلب     الفرعية  اإلدارة 

 والوسائل 

الفرز   عملية  في  إلقتناء  املشاركة  الفني 

 للمعدات والتطبيقات املعلوماتية

6 

البشرية   عند الحاجة     املوارد  مصلحة 

 بالوزارة 

تأمين دورات تكوينية ألعوان القطاع في  

 االعالمية املكتبية 

7 
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 مكتب أنظمة املعلومات -

 مصلحة: الشبكة والسالمة املعلوماتية                 

 قائمة اإلجراءات: 

 للوزارة الداخلية باملصالح املركزية  والهاتفية  اإلشراف على إدارة الشبكة املعلوماتية .1

 للوزارة املركزة باملصالح املركزية واملادية اإلشراف على إدارة أنظمة السالمة املعلوماتية .2

 ق داخلي القيام بعمليات تدقي -  .3

 إعداد كراس الشروط الخاص بمعدات الشبكية والسالمة والتدقيق الخارجي  .4

 املشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية للصفقات  .5

 املشاركة في اعداد امليزانية الخاصة بمكتب أنظمة املعلومات .6

 

 

املتدخلة األطراف   اآلجال املنظومة املعتمدة  املالحظات    العدد الوصف املدقق لإلجراء 

  بيالرت

 لإلجراء

منظومة  - 

"IPBX  الخاصة"

 "IPبر "عبالهاتف 

 

بصفة دائمة  

ومتواصلة  

حسب الطلب/  

 

 شركة إتصاالت تونس

 مكتب خدمات مختص 

 املركز الوطني لإلعالمية 

الداخلية باملصالح   والهاتفية  تيةاإلشراف على إدارة الشبكة املعلوما

 للوزارةاملركزية 

 

1 
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منظومة التحكم و   -

املراقبة للمعدات  

 الشبكية 

 

 

 

 

 

 

 لألنترنات الوكالة التونسية 

منظومة الجدار  - 

 fire powerالناري"

منظومة املراقبة عبر  -

 "IPكاميرات"

منظومة تسجيل  -

 " Pointageالحضور"

 

بصفة دائمة  

 ومتواصلة 

 املركز الوطني لإلعالمية 

 

  املركزةواملادية إدارة أنظمة السالمة املعلوماتيةاإلشراف على  

 للوزارة لح املركزية باملصا

 

 

2 

  عند الحاجة   

 الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية

 تدقيق داخلي في السالمة املعلوماتية:

القيام بعمليات تدقيق داخلي دوري في السالمة املعلوماتية  

 لتقييم مستوى إجراءات السالمة قبل القيام بتدقيق  

3 

 مكتب خدمات مختص  دوري  

 

ط الخاص بمعدات الشبكية والسالمة  اس الشرو إعداد كر 

 والتدقيق الخارجي

 

4 

  حسب امللفات  

 عند الطلب 

اللجنة الوزارية للصفقات بالوزارة  املشاركة في اجتماعات   

 بصفة عضو ملناقشة ملفات طلب العروض 

5 
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باملعدات ومنظومات  املشاركة في إعداد ميزانية الوزارة فيما يتعلق   كل سنة   

 وماتيةاملعل

6 

 

افق   رضوان خليفة+ سفيان الخضراني املحرر :  : املراجع: : املو

بمكتب أنظمة  كاهية مدير الخطة الوظيفية :  الخطة الوظيفية :   الخطة الوظيفية :  

 بمكتب أنظمة املعلومات  + رئيس مصلحة املعلومات

    اإلمضاء              اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 اإلستراتجية مكتب اإلشراف على املشاريع  1-10

والذي يتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال،    2012سبتمبر    11مؤرخ في    2012لسنة    1998وفقا لألمر عدد  

 مكتب اإلشراف على املشاريع اإلستراتجية خاصة بـ:يكلف

 إقتراح اإلستراتيجيات واملشاريع وبرامج العمل  −

 لتشريعية الكفيلة بإنجاز اإلستراتيجيات واملشاريع وبرامج العمل هات االتوجوضع  −

إطار   − في  أمثل  إستغالل  إستعمالها ومالئمتها قصد  وإقتراح  بالقطاع  املتعلقة  التكنولوجيا  متابعة  السهر على 

 إختيارات مخططات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

 إلستراتيجية ذات الصبغة القطاعية أو الوطنية ريع ااملشا إعداد جداول قيادة خاصة بمدى تقدم إنجاز   −

 تنمية الخدمات الجديدة وإبداء الرأي حول كل املسائل التي يتم طرحها من قبل الوزير  −

 تقييم إنجازات مخططات التنمية املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال  −

 

 

 التنظيم الهيكلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلتصالوزارة تكنولوجيا 

 الديوان

 

إلشراف على  امكتب 

 المشاريع اإلستراتجية 
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 ـــــــراءات: إلجـــــــــــــــــــــ ا

ط الخماس ي للتنمية االجتماعية واالقتصادية: 1عدد  اإلجراء  
ّ
 إعداد املخط

 اعداد استراتيجية الوزارة : 2اإلجراء عدد 
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ط الخماس ي للتنمية االجتماعية واالقتصادية:1اإلجراء عدد
ّ
 إعداد املخط

املالحظات) املراجع  

.....( القانونية،   

املنظومة  

 دة املعتم
 العدد الرتبي  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

منشور السيد رئيس   -

الحكومة حول ضبط اإلطار  

العام ومنهجية إعداد  

الخماس ي للتنمية. املخطط   

القانون املتعلق   -

باملصادقة على املخطط  

 الخماس ي للتنمية. 

 

 

 

منظومة -

 عليسة  

لتراسل  ا-

 االلكتروني

 

حسب الرزنامة  

املحّددة في  

لوثيقة  ا

التوجيهية  

إلعداد  

 املخطط. 

الهياكل العمومية  

املعنية واملتدخلة في  

القطاع، القطاع  

الخاص، املجتمع  

املنظمات،  املدني،  

 الخبراء، الباحثين، ... 

ط الخماس ي للتنمية االجتماعية واالقتصادية:
ّ
 إعداد املخط

 اإلجراءات :  .1

ط  صدور منشور السيد رئيس الحكومة حول ضب -

الخماس ي  اإلطار العام ومنهجية إعداد املخطط 

 للتنمية. 

إعداد الوثيقة التوجيهية من قبل مصالح التنمية   -

والتعاون الدولي التي تتضمن السياسات  واالستثمار 

واالستراتيجيات املرسومة للعشرية وكذلك منهجية  

 إعداد املخطط التنموي. 

 عرض الوثيقة التوجيهية على أنظار مجلس وزاري.  -

 

ط:   .2
ّ
 إنطالق أعمال تنظيم وإعداد املخط

تنظيم االجتماع األّول للجنة القطاعية   -

ي" يترأسها  "تكنولوجيات االتصال والتحّول الّرقم

السيد الوزير لإلعالن عن انطالق أشغال إعداد  

ط التنموي مع دعوة موّسعة للهياكل العمومية  
ّ
املخط

 املعنية. 

1 
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 عرض منهجية إعداد املخطط  -

كوين اللجان الفرعية  القطاعية: ت  هيكلة اللجنة -

حسب املحاور وتكوين فرق العمل مختّصة صلب  

 اللجان الفرعية. 

 املخطط التنموي. ضبط رزنامة إعداد   -

ط:   .3
ّ
 مراحل إعداد املخط

كّمي( ومتابعة  -تقييم نتائج املخطط السابق )نوعي  -

 تنفيذ البرامج واملشاريع. 

 فية.االستنتاجات حول اإلشكاليات الهيكلية والظر  -

 بلورة االستراتيجيات والسياسات القطاعية.  -

ضبط آفاق ومنوال تنمية القطاع للخماسية   -

 ة. يتضمن أهداف نوعية وكمي

تحديد قائمة أولية للبرامج واملشاريع املقترح إدراجها   -

 باملخطط مبّوبة حسب األولويات الوطنّية. 

 إنجاز أشغال املخطط:  .4

وصياغة   إنجاز أشغال فرق العمل واللجان الفرعية -

 التقارير بالنسبة لكل مرحلة. 

إعداد مشروع التقرير القطاعي من قبل الكتابة   -

 القارة للجنة القطاعية. 

 مشروع التقرير على اللجنة القطاعية.  عرض -

إحالة التقرير على مصالح وزارة التنمية واالستثمار   -

 والتعاون الدولي. 
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حوصلة تقارير اللجان القطاعية من قبل مصالح   -

 لتنمية واالستثمار والتعاون الدولي. وزارة ا

  (Réunions d’arbitrage)تنظيم جلسات تحكيمّية   -

 في إدراجها في  
ّ
للبت في بعض املشاريع التي لم يتم البت

 املخطط 

انعقاد املجلس األعلى للتنمية للنظر في تقارير إعداد   -

ط بالنسبة لكل مرحلة. 
ّ
 املخط

ارية  عرض الوثيقة النهائية على الهياكل االستش -

 واملجالس املعنية. 

صدور القانون املتعلق باملصادقة على املخطط   -

 ية. الخماس ي للتنم

ط:   .5
ّ
 متابعة تنفيذ املخط

إعداد تقرير حول تقييم ومتابعة إنجاز املخطط   -

 للسنة األولى من تنفيذه. 

باب قطاع  –إعداد امليزان االقتصادي السنوي  -

 تكنولوجيات االتصال والتحّول الّرقمي. 

رير نصف املرحلي لتقييم ومتابعة تنفيذ  التق إعداد  -

 املخطط. 

ومتابعة إنجازات ما قبل نهاية  إعداد تقرير لتقييم  -

 املخطط. 
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 : إعداد استراتيجية الوزارة  2اإلجراء عدد 

املنظومة   اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء املراحل 

 املعتمدة 

  القانونية  املراجع  

 والترتيبية 

 الحظات ملا

 تحديد الفترة التي ستغطيها اإلستراتيجية:  01

سنوات   • خمس  فترة  اعتماد  يتم  ما  غالبا 

إلنجاز اإلستراتيجية وغالبا ما يتم مؤاومتها  

 مع فترة املخطط الخماس ي للتنمية 

 

 : اختيار مكتب دراسات لتكليفه بإنجاز اإلستراتيجية

مكتب   • الختيار  املرجعية  النصوص  إعداد 

 الدراسات  

 نشر طلب العروض  •

 فرز العروض  •

واختيار   • العروض  طلب  نتائج  عن  اإلعالن 

 مكتب الدراسات  

مع  - بالتنسيق  الوزارة 

في   الفاعلين  كافة 

 القطاع  

 

على  - اإلشراف  مكتب 

اإلستراتيجية   املشاريع 

إدارة   مع  بالتنسيق 

واإلدارية   الشؤوناملالية 

الصفقات   وخلية 

كان   إن  العمومية  

على   املشروع  تمويل 

 امليزانية الدولة 

على  - اإلشراف  مكتب 

اإلستراتيجية   املشاريع 

مكتب   مع  بالتنسيق 

التعاون الدولي إن كان  

اإلستراتيجية   تمويل 

 من طرف جهة مانحة  

حسب  

رزنامة يتم  

االتفاق  

عليها  

 مسبقا 

 

 

 

 

 

منظومة 

الصفقات  

 العمومية

 

 

 

 

 

 

 تمويل أجنببي 

 

 

 

 

 

قانون الصفقات  

 العمومية

 

 

 

 

 

 

 

 بي أجنب تمويل
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بإنجاز   02 املكلف  الدراسات  مكتب  مع  التعاقد 

 تراتيجية: ساإل 

 تحديد خطة عمل إلعداد اإلستراتيجية:  •

o   الرزنامة 

o   طريقة العمل 

o  األطراف املتدخلة 

o ( إعدادها  يجب  التي   lesالوثائق 

livrables ) 

على  - اإلشراف  مكتب 

اإلستراتيجية   املشاريع 

 بالتنسيق مع الديوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لسنة   4151األمر عدد 

نوفمبر   3مؤرخ في  2014

املتعلق بإحداث   2014

املجلس االستراتيجي  

لالقتصاد الرقمي  

وضبط مشموالته  

 وتركيبته وطرق تسييره 

  4151تنقيح األمر عدد 

  23بتاريخ  2014لسنة 

باألمر  2015أكتوبر 

 1544الحكومي عدد 

 2015لسنة 

 

 

 

 

 إعداد اإلستراتيجية: حل مرا 03

إعداد   • في  االنطالق  إشارة  إعطاء 

اجتماع   عقد  خالل  من  اإلستراتيجية 

بتكنولوجيات   املكلف  الوزير  بإشراف 

 االتصال وبحضور كافة األطراف املعنية. 

التشخيص والتقييم: يقوم مكتب الدراسات   •

بعقد   اإلستراتيجية  بإعداد  املكلف 

املتدخلين  كافة  مع  مضيقة    اجتماعات 

اإلسترات تقييم  أو  اقع  الو يجية  لتشخيص 

اإلشكاليات   أهم  على  للوقوف  السابقة 

تنفيذ   عند  تفاديها  على  للعمل  والصعوبات 

 الجديدة.  ةاإلستراتيجي

تنسيقية مع   • الرؤيا: عقد اجتماعات  تحديد 

الرؤيا   لتحديد  القطاع  في  املتدخلين  كافة 

مكتب اإلشراف على   ▪

املشاريع 

اإلستراتيجية  

مكتب   مع  بالتنسيق 

واإلدارات   الدراسات 

 املعنية 
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ذكر على سبيل الذكر "تموقع  املراد بلوغها: ن 

ف او  تونس  إفريقيا  او  العربية  املنطقة  ي 

 العالم..." 

الرؤيا   • لبلوغ  التقييس  املؤشرات  تحديد 

 املحددة 

 تحديد املحاور األساسية لإلستراتيجية  •

هذه   • ضمن  إنجازها  املراد  املشاريع  تحديد 

 اإلستراتيجية 

 

 

منظومة  ▪

عليسة  

والبريد  

 اإللكتروني

 

 

 

 

 

 

 

ة  لسن 4151 األمر عدد

نوفمبر   3مؤرخ في  2014

املتعلق بإحداث   2014

املجلس االستراتيجي  

لالقتصاد الرقمي  

وضبط مشموالته  

 وتركيبته وطرق تسييره 

  4151تنقيح األمر عدد 

  23بتاريخ  2014لسنة 

باألمر  2015أكتوبر 

 1544الحكومي عدد 

 2015لسنة 

املجلس   04 طرف  من  اإلستراتيجية  على  املصادقة 

 اإلستراتيجي لالقتصاد الرقمي  

أنظار   • على  عرضها  سيتم  التي  الوثيقة  إعداد 

 املجلس 

الحكومة   • رئاسة  إلى  وإرسالها  الدعوات  إعداد 

)تتولى   املعنيين  إلى  إرسالها  ثم  رئاسة  إلمضائها 

الوزارة   تتولى  الوزراء،  السادة  دعوة  الحكومة 

 عوة ممثلي القطاع الخاص واملجتمع املدني( د

املجلس   • اجتماع  جلسة  محضر  إعداد 

 اإلستراتيجي لالقتصاد الرقمي 

على   • اإلشراف  ملكتب  القارة  الكتابة  تعهد 

 املشاريع 

 

 

مكتب اإلشراف على   ▪

املشاريع 

اإلستراتيجية  

مع   بالتنسيق 

ورئاسة  الديوان  

 الحكومة 
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 متابعة تنفيذ اإلستراتيجية:  05

للبحث عن مصادر  • التنسيق مع األطراف املعنية 

 تمويل املشاريع املنبثقة عن اإلستراتيجية 

املشاريع   • إنجاز  ملتابعة  دورية  اجتماعات  عقد 

 املنبثقة عن اإلستراتيجية 

على   • للوقوف  املعنية  األطراف  مع  التنسيق 

إنجاز   دون  تحول  أن  يمكن  التي  اإلشكاليات 

 املشاريع 

 

مكتب اإلشراف على  ▪

شاريع امل 

اإلستراتيجية  

مع  ب التنسيق 

ووزارة   الديوان 

ووزارة   املالية 

 التنمية واالستثمار  

    

ولجنة   06 االستراتيجي  املجلس  أعمال  وتنظيم  إعداد 

 القيادة.  

املجلس   • اجتماعات  أعمال  مشروع جدول  إعداد 

 االستراتيجي ولجنة القيادة، 

 حرير محاضر الجلسات، تـ •

اقتراحات   • و قرارات  االستراتيجي  ـمتابعة  املجلس 

 القيادة،ولجنة 

 ـمسك ملفات وسجالت لجنة القيادة. •

 

مكتب اإلشراف على  ▪

املشاريع 

 اإلستراتيجية 

لسنة   4151األمر عدد   

نوفمبر   3مؤرخ في  2014

املتعلق بإحداث   2014

املجلس االستراتيجي  

لالقتصاد الرقمي  

وضبط مشموالته  

 وتركيبته وطرق تسييره 
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افق   السيد سمير ولها   املحرر : : املراجع: حسن الهرابي سيد : الاملو

 الخطة الوظيفية :   الخطة الوظيفية :   الخطة الوظيفية :  

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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اقبة الّصفقات  الكتابة القارة  -1 جنة الوزارّية ملر
ّ
لل

 :العمومّية

ق بتنظيم وزارة   2012سبتمبر  11مؤرّخ في  2012لسنة  1998عدد  مر أل من ا4للفصل وفقا
ّ
ذي يتعل

ّ
وال

اقبة الّصفقات العمومّية  جنة الوزارّية ملر
ّ
ف الكتابة القاّرة لل

ّ
صال، تكل

ّ
تكنولوجيا املعلومات واالت

 خاّصة بـــــ: 

جعين    موميين الراقبول ملفات الصفقات العمومية الواردة من قبل مختلف املشترين الع:1اإلجراء  

 بالنظر للوزارة ودراستها، 

تنظيم جلسات اللجنة الوزارية للصفقات واقتراح جدول األعمال وتحرير املحاضر وتدوينها :2األجراء 

 وتوجيه أراء اللجنة للمشترين العموميين املعنيين، 

 العمومية وإعداد تقرير النشاط السنوي،  متابعة تنفيذ الصفقات:3اإلجراء

 إسداء اإلستشارات في مجال الصفقات العمومية الى مختلف املشترين العموميين، :4اإلجراء

 في مجال الصفقات العمومية،  لةالتنسيق مع مختلف الهياكل املتدخ: 5اإلجراء 

إبداء الرأي بخصوص املسائل القانونية ذات العالقة بمجال الصفقات  : 6اإلجراء 

 العمومية. 
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نظيمي  •
ّ
 : الهيكل الت

صال ولو تكن وزارة 
ّ
 جيات االت

         

جنة الوزارّية 
ّ
الكتابة القاّرة لل

 ملراقبة الّصفقات العمومّية 

 

   

 

  

كاهية مدير  إدارة  

 مركزّية 

رئيس مصلحة إدارة  

 مركزّية 
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 اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات:  •

موميين الراجعين    شترين العمختلف املقبول ملفات الصفقات العمومية الواردة من قبل  :  1اإلجراء  

 بالنظر للوزارة ودراستها، 

تنظيم جلسات اللجنة الوزارية للصفقات واقتراح جدول األعمال وتحرير املحاضر وتدوينها :2األجراء 

 وتوجيه أراء اللجنة للمشترين العموميين املعنيين، 

 ، اط السنوي العمومية وإعداد تقرير النش  متابعة تنفيذ الصفقات:3اإلجراء

 إسداء اإلستشارات في مجال الصفقات العمومية الى مختلف املشترين العموميين، :4اإلجراء

 في مجال الصفقات العمومية،  لةالتنسيق مع مختلف الهياكل املتدخ: 5اإلجراء 

 ، إبداء الرأي بخصوص املسائل القانونية ذات العالقة بمجال الصفقات العمومية: 6اإلجراء 

 ، في مجال الصفقات العمومية  لةياكل املتدخمختلف اله التنسيق مع:  7 اإلجراء

 . إبداء الرأي بخصوص املسائل القانونية ذات العالقة بمجال الصفقات العمومية: 8 اإلجراء
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جنة اإلدارة : 
ّ
اقبة الّصفقات العمومّيةالكتابة القارة لل  الوزارّية ملر

ي  :  1 اإلجراء
ّ
اتتلق

ّ
 الصفقاتامللف

املالحظات)املراجع  

 ( والترتيبية   لقانونيةا

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  املنظومة املعتمدة  اآلجال

 الرتبي 

لسنة   1998األمر عدد -

سبتمبر   11مؤّرخ في  2012

ق  2012
ّ
بتنظيم وزارة  يتعل

تكنولوجيا املعلومات  

صال 
ّ
 واالت

  416ألمر الحكومي عدد ا -

 11املؤرخ في  2018لسنة 

املتعلق بتنقيح  و  2018ماي 

 1039واتمام األمر عدد 

 13في املؤرخ  2014لسنة 

واملتعلق   2014مارس 

بتنظيم الصفقات  

 .العمومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإللكترون- راسل 
ّ
الت ي منظومة 

يسة، 
ّ
 عل

على - العمومي  راء 
ّ
الش منظومة 

  
ّ
 TUNEPSالخط

 مكتب الّضبط املركزي -

الوزارّية  - جنة 
ّ
لل القاّرة  الكتابة 

 ملراقبة الّصفقات العمومّية 

ملراقبة  رئيس  - الوزارّية  جنة 
ّ
الل

 الّصفقات العمومّية 

 

ملّفات   - مختلف  تلّقي  قبل  من  الواردة  العمومية  الصفقات 

عن طريق مكتب    لراجعينبالنظر للوزارة املشترين العموميين ا

   
ّ
الخط على  العمومي  راء 

ّ
الش منظومة  طريق  وعن  الّضبط 

TUNEPS  :جنة
ّ
 بمعّية رئيس الل

عون مكتب الّضبط في جميع وثائق امللّفات *.يتّم التثّبت بمعّية      

سخ اإللكترونّية )أقراص  
ّ
املدّونة بجداول اإلرسال وعددها والن

امللّفا من   ) عبر  مضغوطة  بتسجيلها  الّضبط  مكتب  ليقوم  ت 

يسة، 
ّ
راسل اإللكتروني عل

ّ
 منظومة الت

وعبر      يسة 
ّ
عل اإللكتروني  راسل 

ّ
الت منظومة  عبر  امللّفات  *تلّقي 

 
ّ
راء العمومي على الخط

ّ
 TUNEPSمنظومة الش

 *توثيق هذه امللّفات بالحاسوب لدراستها في مرحلة موالية.     

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 
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  777األمر الحكومي عدد -

 2020أكتوبر  5املؤرخ في 

املتعلق بضبط شروط  

وصيغ وإجراءات تطبيق  

 31أحكام املرسوم عدد 

 2020لسنة 
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 دراسة امللّفات : 2اإلجراء

املالحظات)املراجع  

 ( والترتيبية   القانونية

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  املنظومة املعتمدة  اآلجال

 الرتبي 

لسنة   1039األمر عدد 

مارس  13املؤّرخ في  2014

م للّصفقات   2014
ّ
املنظ

 العموّية

  777األمر الحكومي عدد -

 2020أكتوبر  5املؤرخ في 

املتعلق بضبط شروط  

وصيغ وإجراءات تطبيق  

 31رسوم عدد أحكام امل

 2020لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راء العمومي على  -
ّ
منظومة الش

  
ّ
 ، tunepsالخط

 البريد اإللكتروني، -

- Teams microsot 

الوزارّية  - جنة 
ّ
لل القاّرة  الكتابة 

 ملراقبة الّصفقات العمومّية، 

ملراقبة   - الوزارّية  جنة 
ّ
الل رئيس 

 ّصفقات العمومّية ال

العمومّية الواردة على كتابة  دراسة ملّفات الّصفقات     -

جنة: 
ّ
 الل

اختصاص   من  املعروض   
ّ
امللف كان  إن  التثّبت  أّوال   *

جنة أم ال )الفصل عدد 
ّ
 ( 1039من األمر عدد   164الل

حسب  وذلك  دقيقة  بصفة   
ّ
امللف دراسة  تتّم  *ثانيا 

فنّ  فرز  تقرير  كان  سواء   
ّ
امللف لطلب  نوعّية  ومالي  ي 

لصفقة،   نهائّيا  ختما  أو  قانونّية  عروض،  استشارة  أو 

أو   العمومي،  املشتري  له  يتعّرض  معّين  إشكال  حول 

 ملحق لصفقة ما سارية املفعول، 
ّ
 ملف

نتائج      تتضّمن   
ّ
ملف لكّل  بيانّية  بطاقة  إنجاز  ثالثا   *

دراسته من قبل الكتابة القاّرة ليقع توزيعها على أعضاء  

جنة 
ّ
سها عبر  الوزارّية ملراقبة الّصفقات العمومّية ورئي  الل

 ،   Teams microsotالبريد اإللكتروني أو  

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

113 

 ملراقبة الّصفقات العمومّية  جلسات اللجنة الوزاريةاإلعداد ل:  3اإلجراء

املالحظات)املراجع  

 ( والترتيبية   القانونية

العدد   وصف املدقق لإلجراءلا األطراف املتدخلة  املنظومة املعتمدة  اآلجال

 الرتبي 

  777األمر الحكومي عدد -

 2020أكتوبر  5املؤرخ في 

املتعلق بضبط شروط  

وصيغ وإجراءات تطبيق  

 31أحكام املرسوم عدد 

 2020لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  أّيام  3

األقّل قبل  

انعقاد 

 الجلسة 

 

راء العمومي على  -
ّ
منظومة الش

  
ّ
 ، tunepsالخط

 ي،البريد اإللكترون -

- Teams microsot 

راسل اإللكتروني -
ّ
 بمنظومة الت

الوزارّية  - جنة 
ّ
لل القاّرة  الكتابة 

 ملراقبة الّصفقات العمومّية 

ملراقبة - الوزارّية  جنة 
ّ
الل رئيس 

 الّصفقات العمومّية 

 مكتب الّضبط املركزي -

 

 

   إعداد -
ّ
الل الوزاريةجلسات  الّصفقات    جنة  ملراقبة 

 : العمومّية

بالّتنسيق مع  يد موعد انعقاد  *أّوال يتّم تحد االجتماع  

جنة الوزارّية ملراقبة الّصفقات العمومّية، 
ّ
 رئيس الل

 *ثانيا يتّم إعداد الّدعوات وجدول أعمال االجتماع 

جنة، 
ّ
 *ثالثا يتّم إمضاء الّدعوات من قبل رئيس الل

راسل اإللكتروني،
ّ
 *رابعا يتّم تسجيلها بمنظومة الت

هذه   إرسال  يتّم  ج*خامسا  صحبة  دول  الّدعوات 

أعضاء   إلى  املعنّية  اإللكترونّية  امللّفات  مع  األعمال 

جنة ثالثة أّيام على األقّل قبل انعقاد الجلسة، 
ّ
 الل

راسل اإللكتروني وعبر البريد  
ّ
وذلك عبر البريد منظومة الت

 . Teams microsotاإللكتروني وعبر  

 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 
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   مقّرراتيه وتوجتحرير املحاضر : 4اإلجراء
ّ
 جنة للمشترين العموميين  الل

املالحظات)املراجع  

 ( والترتيبية   القانونية

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  املنظومة املعتمدة  اآلجال

 الرتبي 

لسنة   1039األمر عدد 

مارس  13املؤّرخ في  2014

م للّصفقات   2014
ّ
املنظ

 العموّية

  416ألمر الحكومي عدد ا-

 11املؤرخ في  2018 نةلس

واملتعلق بتنقيح   2018ماي 

 1039واتمام األمر عدد 

 13املؤرخ في  2014لسنة 

واملتعلق   2014مارس 

بتنظيم الصفقات  

 .العمومية

  777األمر الحكومي عدد  -

 2020أكتوبر  5املؤرخ في 

املتعلق بضبط شروط  

وصيغ وإجراءات تطبيق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوما  20

منذ تلّقي  

 
ّ
 امللف

راء العمومي على  -
ّ
منظومة الش

  
ّ
 ، tunepsالخط

 البريد اإللكتروني، -

راسل اإللكتروني-
ّ
 منظومة الت

 

الوزارّية  - جنة 
ّ
لل القاّرة  الكتابة 

 ملراقبة الّصفقات العمومّية 

ملراقبة - الوزارّية  جنة 
ّ
الل رئيس 

 الّصفقات العمومّية 

الو - جنة 
ّ
الل ملراقبة   ّيةزار أعضاء 

 الّصفقات العمومّية 

 مكتب الّضبط املركزي -

 

 وإمضائها:  تحرير املحاضر وتدوينها  -

يثار   ما  كّل  وتدوين  املحاضر  بتحرير  الكتابة  *تقوم 

 من طرف املشتري العمومي  
ّ
بالجلسة، من تقديم امللف

تي يتّم  
ّ
مع ذكر مقترحه، وجميع املالحظات والّنقاشات ال

ذي  اء وأاألعض إثارتها من طرف  
ّ
خيرا املداوالت والقرار ال

الحاضرين   األعضاء  أصوات  بأغلبّية  عليه  فاق 
ّ
االت تّم 

 (، 1039من األمر عدد  167)الفصل 

لألعضاء   املحاضر  تمرير  يتّم  الجلسة  آخر  في   *

 الحاضرين إلمضائها. 

أراء- العموميين    ومقّررات  توجيه  للمشترين  اللجنة 

 : املعنيين

إمضاء املحاضر واختتام أشغال  إثر    تابة،أّوال تقوم الك  *

يمضيها   تي 
ّ
ال الوزارّية  جنة  

ّ
الل مقّررات  بإعداد  الجلسة، 

 رئيسها، 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 
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 31أحكام املرسوم عدد 

 2020لسنة 

 

راسل  
ّ
الت بمنظومة  املقّررات  هذه  تسجيل  يتّم  ثانيا   *

املعنّيين   العمومّيين  املشترين  إلى  وإرسالها  اإللكتروني 

راسل اإللكتروني /مكتب  TUNEPS عبر  
ّ
الت وعبرمنظومة 

 ملركزي. الّضبط ا

ص للجلسة يرسل إلى السّيد الوزير  
ّ
*ثالث يتّم إعداد ملخ

الع.
ّ
 لالط
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 متابعة تنفيذ الصفقات العمومية وإعداد تقرير النشاط السنوي :  5 اإلجراء

املالحظات)املراجع  

 ( والترتيبية   القانونية

العدد   الوصف املدقق لإلجراء ف املتدخلة طرا األ  املنظومة املعتمدة  املنظومة املعتمدة  اآلجال

 الرتبي 

لسنة   1039األمر عدد 

مارس  13املؤّرخ في  2014

م للّصفقات   2014
ّ
املنظ

 العمومّية، 

 777األمر الحكومي عدد 

 2020أكتوبر  5املؤرخ في 

املتعلق بضبط شروط  

وصيغ وإجراءات تطبيق  

 31أحكام املرسوم عدد 

 2020لسنة 

 

 

 

 

الختم  

ئي الّنها

للّصفقات 

في آجل  

 90أقصاه 

يوما ابتداء  

من تاريخ  

القبول  

الّنهائّي 

 للطلبات 

 

 

 

 

 البريد اإللكتروني، -

 

جنة  - 
ّ
لل القاّرة  الكتابة 

الّصفقات   ملراقبة  الوزارّية 

 العمومّية، 

الوزارّية  - جنة 
ّ
الل رئيس 

 ملراقبة الّصفقات العمومّية 

 

 : متابعة تنفيذ الصفقات العمومية -

ابة بمراسلة املشترين العمومّيين  الكت  *تقوم

تي  
ّ
في خصوص مدى تقّدم إنجاز الّصفقات ال

جنة وتحّثهم على عرض  عرضت عل
ّ
ى أنظار الل

آجل  في  للّصفقات  الّنهائي  الختم  ملّفات 

القبول    90أقصاه   تاريخ  من  ابتداء  يوما 

وذلك   الّصفقة  موضوع  للطلبات  الّنهائّي 

عدد   الفصل  عدد 104حسب  األمر    من 

1039 ، 

 : إعداد تقرير النشاط السنوي  -              

سنة   كّل  آخر  الكتابة  تعّد  لنشاط  التقرير * 

ذي يتضّمن بالّضرورة:
ّ
 ال

خالل  1  الكتابة  نشاط  كامل  على  بسطة   _

الّسنة املنقضية مع إدراج البيانات الخاّصة  

جنة  
ّ
الل أنظار  على  عرضت  الّتي  بامللّفات 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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الّصفقات ملراقبة  خالل    الوزارّية  العمومّية 

وأصناف   نوعيتها  حيث  من  الّسنة  تلك 

املرصودة   واالعتمادات  العمومي  لب 
ّ
الط

ا  ببيانات  ومقارنتها  تي  واإلسناد 
ّ
ال لّسنة 

 سبقتها، 

ملراقبة  2 الوزارّية  جنة 
ّ
الل نشاط  عن  ملحة   _

الّصفقات العمومّية ومواضبة أعضائها على  

بمواعيد   التزامهم  ومدى  الجلسات  حضور 

 عات، االجتما

لإلشكال3 بياني  وعرض  عرضت  يا_  تي 
ّ
ال ت 

جنة خالل تلك السنة ومقارنتها  
ّ
على أنظار الل

تي سبق 
ّ
 تها،بما عرض خالل الّسنة ال

واملعطيات  4 النتائج  لكّل  تحليل  وأخيرا   _

املتحّصل عليها مع املقترحات إن كانت هنالك  

 صعوبات أو ما يجب اإلشارة إليه.
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 إسداء اإلستشارات في مجال الصفقات العمومية الى مختلف املشترين العموميين : 6 اإلجراء

املالحظات)املراجع  

 ( والترتيبية   القانونية

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  املنظومة املعتمدة  اآلجال

 الرتبي 

لسنة   1039األمر عدد 

مارس  13املؤّرخ في  2014

م للّصفقات 2014
ّ
  املنظ

 العمومّية، 

 777األمر الحكومي عدد 

 2020أكتوبر  5املؤرخ في 

املتعلق بضبط شروط  

وصيغ وإجراءات تطبيق  

 31أحكام املرسوم عدد 

 2020لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البريد اإللكتروني، -

راسل اإللكتروني،-
ّ
 منظومة الت

-Microsoft teams 

الوزارّية  - جنة 
ّ
لل القاّرة  الكتابة 

 عمومّية ملراقبة الّصفقات ال

الّراجعين    - العمومّيين  املشترين 

 بالّنظر إلى الوزارة 

 

الصفقات العمومية الى  إسداء اإلستشارات في مجال    -

 : مختلف املشترين العموميين

االستشارات* على  باالجابة  الكتابة  مجال    تقوم  في 

يطلبها   تي 
ّ
ال العمومّية  العمومّيين  الّصفقات  املشترين 

املك املراسالت  عبر  عبر  وذلك  أو  اإللكترونّية  أو  توبة 

املباش الّنصوص    ر الّتواصل  كافة  إلى  بالّرجوع  وغيره 

التئام   عبر  أو  العمومّية  بالّصفقات  قة 
ّ
املتعل الترتيبّية 

جنة، 
ّ
 جلسة ألعضاء الل

 

 

1 
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 في مجال الصفقات العمومية  لةالتنسيق مع مختلف الهياكل املتدخ:  7 اإلجراء

املالحظات)املراجع  

 ( والترتيبية   انونيةالق

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  املعتمدة املنظومة  اآلجال

 الرتبي 

لسنة   1039األمر عدد 

مارس  13املؤّرخ في  2014

م للّصفقات   2014
ّ
املنظ

 العمومّية، 

 777األمر الحكومي عدد 

 2020أكتوبر  5املؤرخ في 

املتعلق بضبط شروط  

  وصيغ وإجراءات تطبيق

 31أحكام املرسوم عدد 

 2020لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البريد اإللكتروني، -

راسل اإللكتروني،-
ّ
 منظومة الت

-Microsoft teams 

على   - العمومّي  راء 
ّ
الش منظومة 

  
ّ
 TUNEPSالخط

للّصفقات   - الوطني  املرصد 

 العمومّية 

جنة الوزارّية ملراقبة -
ّ
الكتابة القاّرة لل

 الّصفقات العمومّية 

ال - املمختلف  في مجال  هياكل  لة 
ّ
تدخ

ال كاملشترين الّصفقات  عمومّية 

للطلب  العليا  والهيئة  العمومّيين 

العمومّي، املرصد الوطني للّصفقات  

العمومّية، كهيئة املتابعة واملراجعة، 

راء  
ّ
الش منظومة  في  التصّرف  وحدة 

  
ّ
 .... TUNEPSالعمومّي على الخط

 

الصفقات   مجال في  لةالتنسيق مع مختلف الهياكل املتدخ_ 

 : العمومية

 

 

1 
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 إبداء الرأي بخصوص املسائل القانونية ذات العالقة بمجال الصفقات العمومية : 8 اإلجراء

املالحظات)املراجع  

 ( والترتيبية   القانونية

العدد   الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  املنظومة املعتمدة  اآلجال

 الرتبي 

لسنة   1039األمر عدد 

مارس  13ملؤّرخ في ا 2014

م للّصفقات   2014
ّ
املنظ

 العمومّية، 

  777األمر الحكومي عدد -

 2020أكتوبر  5املؤرخ في 

املتعلق بضبط شروط  

وصيغ وإجراءات تطبيق  

 31أحكام املرسوم عدد 

 2020لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البريد اإللكتروني، -

راسل اإللكتروني،-
ّ
 منظومة الت

-Microsoft teams 

ر   -
ّ
الش عمنظومة  العمومّي  لى اء 

  
ّ
 TUNEPSالخط

للّصفقات   - الوطني  املرصد 

 العمومّية 

جنة الوزارّية ملراقبة -
ّ
الكتابة القاّرة لل

 الّصفقات العمومّية، 

جنة الوزارّية للمراقبة الّصفقات    -
ّ
الل

 العمومّية 

 

إبداء الرأي بخصوص املسائل القانونية ذات العالقة بمجال   -

م للّصفقات  لّرجوع لأل : وذلك باوميةالصفقات العم
ّ
مر املنظ

 . العمومّية وجميع الّنصوص الترتيبّية في الخصوص

 

 

 

1 
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افق:  سامي الغزالي  السّيد  املو  السيدة مريم شويخ    املحرر  املراجع:  

جنة  كاهية مدير  الكتابة الخطة الوظيفية  الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام 
ّ
القاّرة لل

اقبة الّصفقات العموم  الوزارّية  ّيةملر

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 : لتفقديةالعامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصالا -2
 

 والذي يتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال،  2012سبتمبر  11مؤرخ في  2012لسنة  1998وفقا لألمر عدد 

تكلف التفقدية العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال تحت سلطة الوزير بمراقبة التصرف اإلداري واملاليوالتقني لجميع  

 شرافها وهيمكلفة خاصة بـ : املصالح التابعة للوزارة واملؤسسات واملنشآت الخاضعة إل 

بالخصوص إلى تقييم طرق التسيير والتأكد  القيام بكل مهمة مراقبة وبحث ذات صبغة إدارية أو مالية أوتقنية تهدف   •

 ارد، من شرعية وحسن التصرف في املو 

لقطاع   • املنظمة  والترتيبية  القانونية  النصوص  وكل  البريد واالتصاالت  ملجالي  املخالفات  املعلومات  معاينة  تكنولوجيا 

 واالتصال 

 القيام بكالملهمات واألبحاث التي يكلفها بها الوزير،  •

 وعرضها على الوزير،  ن نتائج هذهاملهامإعداد تقارير تتضم •

 القيام بمتابعةتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير املذكورة أعاله، •

 
 اإلجراءات: 

انجاز مهمات التفقد والتدقيق.  : 1االجراء   

بحاث واملعاينات. واأل انجاز مهمات التحري : 2اءجر اال   

.دراسة امللفات والعرائض: 3االجراء   

. قارير التفقد واألبحاث والعرائضعة تمتاب: 4االجراء   
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ي: الهيكاللتنظيم  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المتفقد المدير العام

 

 

 
 متفقد مدير   متفقد مدير          

 

 صالح الدين لطرش 

 متفقد مدير  متفقد مدير 

 وحدة متابعة التقارير: متفقد  

 

 

متفقد مدير          

 مساعد:  

متفقد مدير          

 مساعد:  

متفقد مدير          

 مساعد 

متفقد مدير          

 مساعد 
متفقد مدير          

 مساعد 

متفقد مدير          

 مساعد 

ير          متفقد مد

 مساعد 

متفقد مدير          

 مساعد 

 متفقد  متفقد   متفقد:   متفقد:   متفقد:   متفقد:   متفقد:   متفقد:  
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 التفقدية العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

 

 انجاز مهمات التفقد والتدقيق  :1اإلجراء: 

 

املنظومة   األطراف املتدخلة  ال االج الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 املعتمدة 

املراجع والنصوص  

 القانونية 

 املالحظات 

 إصدار اإلذن بمأمورية - 1

موضوع   تحديد  يتضمن 

التفقد املتعهد   املهمة وفريق 

 بها. 

 

 

 يومان

 الوزير -

 املدير العاماملتفقد -

منظومة  -

 عليسة

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

عدد  -  1998األمر 

في   سبتمبر    11املؤرخ 

بتنظيم    2012 يتعلق 

تكنولوجيا   وزارة 

 املعلومات واالتصال، 

عدد  - حكومي   777أمر 

في    2020لسنة     5مؤرخ 

يتعلق    2020أكتوبر  

اإللكتروني  بالتبادل 

الهياكل   بين  للمعطيات 

وفيما   معها  واملتعاملين 

 بين الهياكل 

 
 

تنجزاملهمات  -

لبرنامج   طبقا 

يشمل   سنوي 

مصالح   كافة 

الوزارة  

ؤسسات  وامل

إليها   الراجعة 

 بالنظر.
 

اقبة  2 تنفيذ مهمة التفقد واملر

 وتشمل: 

 جلسة إفتتاح املهمة: ـ 2-1

 ـ تقديم فريق التفقد 

 ـ تقديم أهّم املسؤولين  

 : ـ تقديم املهمة

 .(املوضوع واألهداف)

 ـ طريقة العمل. 

 

 

 

يوم 

 واحد 

 فريق التفقد  -

املسؤولين عن املصالح  -

 قب املعنية بالهيكل املرا
 

 اإلذن بمأمورية. - 

النصوص  - كافة 

والترتيبية   القانونية 

بنشاط   العالقة  ذات 

 الهيكل املراقب، 

النصوص  - كافة 

والترتيبية   القانونية 

بموضوع   العالقة  ذات 

 املهمة،  
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األطراف   االجال  الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 املتدخلة 

املنظومة  

 املعتمدة 

املراجع والنصوص  

 القانونية 

 حظات ال امل

اقبة  2تابع  واملر التفقد  مهمة  تنفيذ 

 وتشمل )تابع( : 

 

 ـ التخطيط للمهمة: 2-2

ـ تجميع املعلومات )الوثائق،  

 .( ..املقابالت، النظم املعلوماتية، 

 ـ تحديد محاور التفقد   

 ـ ضبط برنامج التفقد/ الرزنامة 

 تنفيذ أعمال التفقد:  2-3

 ـ إجراء املقابالت الخصوصية 

 ناتـ املعاي

ـ التحاليل اإلحصائية واستخدام 

 العينات

 ـ شبكة تحليل املهام

 لداخلية ـ استبيان الرقابة ا

 ـ كشف وتحليل اإلخالالت 

 تجميع أدلة اإلثبات:  2-4

 ـ توثيق أعمال التفقد 

 

 

 

 

 أسبوع 

 

 

 

 

 

 

 

تحدد 

اآلجال  

حسب  

 املهمة 

 

بالتوازي مع  

 سير املهمة  

 فريق التفقد  -

املسؤولين عن   -

لح املعنية  املصا

 ملراقب بالهيكل ا

 

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

املراسالت   -

 الكتابية 

 اإلذن بمأمورية. -

النصوص  - كافة 

والترتيبية   القانونية 

بنشاط   العالقة  ذات 

 الهيكل املراقب، 

النصوص  - كافة 

والترتيبية   القانونية 

العالقة  ذات 

 بموضوع املهمة،  
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األطراف   االجال  الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 املتدخلة 

املنظومة  

 املعتمدة 

املراجع والنصوص  

 القانونية 

 املالحظات 

 : التقرير األولي  3

 

صياغة التقرير األولي من    3-1

 قبل فريق التفقد  

مالحظات   مجموعة  يتضمن 

 وتوصيات،

 

مع    3-2 التقرير  مناقشة 

املدير العام، وضبط   املتفقد 

 الصيغة النهائية

 

لمصادقة  لعرض التقرير    3-3

 على السيد الوزير 

 

الهيكل  ارسال التقرير إلى  3-4

اقب لإلجابة على   املر

 املالحظات، 

حفظ التقرير لدى خلية   3-5

 متابعة التقارير 

 

 

 

 

بالتوازي مع  

 سير املهمة 

 

 

يوما بعد  15

االنتهاء من  

 املهمة 

 

 

 10و 5بين 

 أيام

 

 

 يومان

 

 

 يومان

 السيد الوزير -

 املتفقد العام -

 د التفقفريق -

خلية متابعة  -

 التقارير 

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

املراسالت   -

 الكتابية 

 اإلذن بمأمورية. -

النصوص  - كافة 

والترتيبية   القانونية 

ذات العالقة بنشاط  

 الهيكل املراقب، 

النصوص  - كافة 

والترتيبية   القانونية 

العالقة  ذات 

 بموضوع املهمة، 

التقرير    صياغة 

بالتوازي  يتم    األولي 

أعمال  سير  مع  

 التفقد. 

اقب،  تلقي  4 إجابة الهيكل املر

وإحالتها لفريق التفقد قصد  

 التعقيب عليها 

 

في أجل  

أقصاه شهر  

من تاريخ  

ارسال  

التقرير  

 األولي

 السيد الوزير  -

املتفقد املدير   -

 العام 

 فريق التفقد  -
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  املنظومة األطراف املتدخلة  االجال  الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 ة املعتمد

املراجع  

والنصوص  

 القانونية 

 املالحظات 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعقيب على اإلجابة  

 وصياغة التقرير النهائي،

تعقيب فريق التفقد   5-1

 على اإلجابة 

الواردة   املالحظة  تأكيد 

أن   اعتبار  أو  األولي  بالتقرير 

أو   تجاوزها  تم  املالحظة 

  تفاديها أو إصالحها، كما يتم 

إضافة  عند   اإلقتضاء 

 توصية.

 إعداد مذكرة تأليفية   5-2

التعقيب   عملية  إتمام  إثر 

فريق   يعّد  اإلجابة  على 

التأليفية   املذكرة  التفقد 

ص  
ّ
ملخ عن  عبارة  هي  التي 

ألهم املالحظات والتوصيات  

مع   األولي  بالتقرير  الواردة 

ذكر ما تم تجاوزه أو تفاديه  

ثم   وإخالالت  مالحظات  من 

ل العامة  لتوصيالتعرض  ات 

 لفريق التفقد. 

 

التعقيب    5-3 مناقشة 

مع   التأليفية  واملذكرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجل   في 

شهر   أقصاه 

من تاريخ تلقي  

الهيكل   إجابة 

 املراقب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد الوزير -

 املتفقد العام -

 فريق التفقد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظومة   -

التراسل  

 االلكتروني 

 املراسالت  الكتابية-
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6 

العام   املدير  املتفقد 

الصيغة   واعتماد 

 النهائية.

 

عرض التعقيب   5-4

واملذكرة التأليفية على  

 مصادقة السيد الوزير.

 

النهائي   التقرير  إحالة 

السيد   من  عليه  املصادق 

 الوزير إلى: 

 

 د، بالتفقالهيكل املعني  -

 دائرة املحاسبات،  -

للرقابة  - العليا  الهيئة 

 اإلدارية واملالية، 

عند   - أخرى  إدارية  هياكل 

 اإلقتضاء، 

)خلية   - العامة  التفقدية 

 املتابعة( للمتابعة.

 أيام 10

 

 

 

 

 

 

 

 أيام 5

 

 

 

 

 

مصادقة بعد 

الوزير    السيد

آجال  ودون   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتفقد العام -

 خلية املتابعة -

الهياكل  -

 املعنية العمومية 
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 املعلومات واالتصال التفقدية العامة لتكنولوجيا 
 

 عاينات. بحاث واملواأل : انجاز مهمات التحري 2: جراءاإل  

 

املنظومة   األطراف  املتدخلة االجال  الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 املعتمدة 

املراجع والنصوص  

 القانونية 

 املالحظات 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إصدار اإلذن بمأمورية -

تحديد   املهمة  يتضمن  موضوع 

 هد بها. وفريق التفقد املتع

 

 

 

اقبة   تنفيذ مهمة التفقد واملر

 وتشمل: 

 

 

 

 

 ـ جلسة إفتتاح املهمة: 2-1

 ـ تقديم فريق التفقد 

 ـ تقديم أهّم املسؤولين  

املوضوع    :ـ تقديم املهمة

 واألهداف. 

 ـ طريقة العمل. 

 

 

 

 يوم واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوم واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زير السيد الو -

 املتفقد العام -

 

 

 

 

 

 

 فريق التفقد  -

 املسؤولين عن  -

املصالح  

املعنيةبالهيكل  

 املراقب 

 

 

 

 

 

 

 

منظومة   -

التراسل  

 االلكتروني 

املراسالت   -

 الكتابية 

عدد  -  1998األمر 

سبتمبر   11املؤرخ في 

يتعلق   2012

وزارة   بتنظيم 

تكنولوجيا 

املعلومات 

 واالتصال، 

عدد  - حكومي  أمر 

  2020لسنة    777

في   أكتوبر    5مؤرخ 

يتعلق    2020

اإللكتروني  بالتبادل 

بين  للمعطيات 

واملتعاملين   الهياكل 

بين   وفيما  معها 

 الهياكل 

بمأمورية   - اإلذن 

السيد   عن  الصادر 

 الوزير.

النصوص  كافة   -

والترتيبية   القانونية 

العالقة  ذات 

الهيكل   بنشاط 

 املراقب، 

النصوص  - كافة 

نيةوالترتيبية  القانو 

هذه   - تنجز 

أو   املهمات 

بطلب   املعاينات 

السيد   من 

تبعا   الوزير 

أو  لعريضة 

بحادث   اإلعالم 

)خلع،   طارئ 

حريق،   سرقة، 

تبادل عنف، ...(  

متوقع   أو 

نقل  )معاي نة 

إضراب،   املهام، 

حضور   مراقبة 

 األعوان ....(.
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 ـ طلب املعطيات والوثائق: 2-2

 التفقد: تنفيذ أعمال  2-3

 ـ إجراء املقابالت واملناقشات

 نات وتوثيقها عايـ امل

ـ اعداد محاضر السماع  

وتوثيق مناقشة املالحظات مع  

 املسؤولين. 

 تجميع أدلة اإلثبات:  2-4

 ـ توثيق كافة األعمال  

 ـ التأكد من مناقشة املالحظات 

 

 

 

 

 

 

بالتوازي  

مع سير  

 املهمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

العالقة ذات  

 بموضوع املهمة، 
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األطراف   االجال  الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 املتدخلة 

املنظومة  

 املعتمدة 

املراجع و  

النصوص  

 القانونية 

 املالحظات 

 النهائي التقرير  3

 

التقرير    3-1 صياغة 

فريق   قبل  من  النهائي 

 التفقد  

مجموعة   يتضمن 

املالحظات ورأي املسؤولين  

 ووجاهته والتوصيات، 

 

التق  3-2 مع  مناقشة  رير 

العام،  املتفقد   املدير 

 وضبط الصيغة النهائية 

يتم التركيز في هذه املرحلة  

خاصة على مدى توفر  

ركن مناقشة املالحظات  

 والوثائق املدعمة. 

 

عرض التقرير   3-3

 السيد الوزير ملصادقة 

 

 

 بالتوازي مع سير املهمة 

 

 

 

 

 

 

من تاريخ  أيام    5في أجل أقصاه  

 رير إعداد الصيغة األولى للتق

 

 

 أيام ▪

 السيد الوزير -

 املتفقد العام -

 فريق التفقد -

 
 

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

 

 
 

التقرير    صياغة

مع  ت بالتوازي  تم 

 أعمال التفقد. 

 
 

إلى   4 النهائي  التقرير  إحالة 

بالتفقد،   املعني  الهيكل 

الهيئة   املحاسبات،  دائرة 

اإلدارية   للرقابة  العليا 

إداري   هيكل  وأي  واملالية، 

اإلقتضاء،   عند  معني 

)مكتب   العامة  التفقدية 

 املتابعة( للمتابعة.

 

بعد مصادقة السيد الوزير  

 ودون آجال 

 السيد الوزير -

 املتفقد العام -

 التفقد فريق -

منظومة  -

 عليسة

املراسالت   -

 الكتابية 
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 التفقدية العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
 

 :ئض: دراسة امللفات والعرا3اإلجراء 
 

األطراف   االجال  الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 املتدخلة 

 املنظومة  

 املعتمدة 

املراجع و النصوص  

 القانونية 

 املالحظات 

املتفقد املدير  -  استالم ملفات / عرائض    - 1

 العام

 الكتابة -

منظومة  -

 عليسة

املراسالت   -

 ابية الكت

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني 

 

 777أمر حكومي عدد  -

  5مؤرخ في    2020نة  لس

يتعلق   2020توبر  أك

وصيغ   شروط  بضبط 

تطبيق   وإجراءات 

رئيس   مرسوم  أحكام 

عدد     31الحكومة 

في   2020لسنة   املؤرخ 

 2020جوان    10

بالتبادل   املتعلق 

للمعطيات  اإللكتروني 

الهياكل   بين 

واملتعاملين معها وفيما  

 بين الهياكل 
 

مذيلة   - تكون  قد 

بتعليمات صريحة  

ال  السيد  وزير  من 

بوجوب   تتضمن 

 .دراسة امللف

للدرس  - 2 العريضة   / امللف  إحالة 

التفقدية  أعضاء  من  عضو  من 

 العامة.

 املتفقد العام - يومان

أعضاء  -

التفقدية  

 العامة 

 الكتابة  -

منظومة  -

 عليسة

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني 

 

  

الوزير  - 3 للسيد  مذكرة  مشروع 

العريضة   / امللف  موضوع  حول 

 : تتضمن خاصة

 الدراسة من قبل التفقدية.  -

 إجراء تفقد  -

أعضاء  - ايام 3

التفقدية  

 العامة 

منظومة  -

 عليسة

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني 
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إحالة العريضة / امللف للهيكل أو  -

 املؤسسة املعنية للتعهد. 

 للحفظ. -

 

مع  امن- 4 رة 
ّ
املذك مشروع  قشة 

وضبط  العام  املدير  املتفقد 

 . الصيغة واملقترح  النهائيين

 

 

 يوم واحد 

املتفقد   -

 العام

أعضاء  -

التفقدية  

 العامة 

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني 

 

  

الوزير عرض  - 5 السيد  على  املذكرة 

 للمصادقة 

 

 

 يوم واحد 

املتفقد املدير  

 العام

منظومة  -

 عليسة

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني 

 

  

عليها  - 6 املصادق  املذكرة  تسجيل 

التف عضو  وإعالم  قدية )الكتابة( 

 املكلف. 

 تنفيذ التوصيات / املقترحات    -

 

 

 يوم واحد 

املتفقد   -

 املدير العام 

كتابة  -

التفقدية  

 العامة 

أعضاء   -

التفقدية  

 العامة 

منظومة  -

 عليسة

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني 
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 التفقدية العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
 

 : حاث والعرائضر التفقد واألب: متابعة تقاري4اإلجراء  

 

األطراف   االجال  الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 املتدخلة 

 املنظومة  

 املعتمدة 

املراجع والنصوص  

 القانونية 

 املالحظات 

بعد  - 1 وملحقاته  التقرير  استالم 

مصادقة السيد الوزير )تقرير أولي 

 .أو تقرير نهائي(

قبل  - من  املتابعة  جذاذة  إعداد 

 .  فريق التفقد

 

بعد مصادقة 

السيد الوزير  

 ودون آجال 

 فريقالتفقد-

خلية متابعة  -

 التقارير 

منظومة  -

 عليسة

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

 

عدد  - حكومي  أمر 

  2020لسنة    777

في   أكتوبر    5مؤرخ 

يتعلق   2020

اإللكتروني   بالتبادل 

بين   للمعطيات 

واملتعاملين   الهياكل 

بين   وفيما  معها 

 الهياكل 
 

 

 

مشاريع مراسالت للهياكل اد  إعد - 2

العامةاملعنية   التفقدية  بمآل  ملد 

املضمنة   التوصيات  تنفيذ 

 بالتقرير.

 

 

 أيام 5

 املتفقد العام -

متابعة   خلية-

 التقارير 

 

منظومة  -

 عليسة

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

 

  

تسلم اإلجابة من الهياكل املعنية  - 3

إلىوإحال التفقد    تها  املعني  فريق 

 .(ر )رئيس املهمةبالتقري

 

في أجل أقصاه  

 أيام 10

متابعة   خلية-

 التقارير 

 فريق التفقد -

منظومة  -

 عليسة

املراسالت   -

 ابية  الكت
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منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني 

قبل  - 4 من  تعقيب  مشروع  إعداد 

الهيكل   إجابة  على  التفقد  فريق 

مالحظة املعني مع التنصيص في كل  

يتم    إما بمواصلة املتابعة )في آجال

 . املالحظة ( أو رفعضبطها

في أجل أقصاه  

 أيام 5

خلية متابعة  -

 التقارير 

 فريق التفقد -

منظومة   -

التراسل  

 االلكتروني

 

  

 

 

األطراف   االجال  الوصف املدقق لألجراء املراحل 

 املتدخلة 

 املنظومة  

 املعتمدة 

املراجع  

والنصوص  

 القانونية 

 املالحظات 

إحالة مشروع التعقيب   - 5

املتف العام على  املدير  قد 

واعتماد  للمناقشة  

 الصيغة النهائية.  

 

املتفقد املدير  - أيام 4

 العام

خلية متابعة  -

 التقارير 

 فريق التفقد -

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

 

  

الزمنية   - 6 البرمجة  ضبط 

 للمتابعة املوالية  

مراسلة الهياكل املعنية  -

 باملتابعة

بصفة دورية كل  

 ثالثة أشهر 

بعة  خلية متا-

 ارير التق

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

 

  

 الحفظ واملتابعة   - 7

 

بصفة دورية كل  

 ثالثة أشهر 

خلية متابعة  -

 التقارير 

منظومة  -

 عليسة

املراسالت   -

 ابية  الكت

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني
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املعني   8 الهيكل  تذكير 

الى   االمتثال  بضرورة 

املضمنة   التوصيات 

التفقد  صو   بتقرير  رة  في 

 قيامه بتنفيذها   عدم

 

 

 

بصفة دورية كل  

 ثالثة أشهر 

املتفقد املدير  -

 العام

خلية متابعة  -

 التقارير 

 فريق التفقد -

منظومة  -

 عليسة

املراسالت   -

 ابية  الكت

منظومة  -

التراسل  

 االلكتروني

 

في صورة عدم تنفيذ التوصيات   

،  الواردة بالتقرير أو جزء منها

وزير  يتم رفع مذكرة إلى السيد ال

اسبة ضد  التخاذ اإلجراءات املن

الهيكل املعني وكل  من تسبب في  

 تعطيل تنفيذ التوصيات. 

 

 

 

 

 الدارة العامة للمصالح املشتركة ا-4
 

 

 .على ضمان السير العادي للعمل داخل الوزارة اإلدارة العامة للمصالح املشتركة تسهر  

 

 

لي: تكلف اإلدارة العامة للمصالح املشتركة خاصة بما ي  
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 التصرف في املوارد البشرية التابعة للوزارة،  •

 إعداد مخطط التكوين،  •

 إعداد قانون اإلطار ومراقبته،  •

 االجتماعية وتنفيذها، وضع السياسة  •

 ، ومتابعة تنفيذهاإعداد ميزانية الوزارة  •

 التصرف في الجوانب اللوجستية، •

 اإلحاطة القانونية بهياكل الوزارة، •

 التعاون مع املصالح الخصوصية ية ذات الصبغة الترتيبية بإعداد ووضع النصوص التشريع •

 دراسة ومتابعة نزاعات الوزارة    •

 التصرف في الصفقات العمومية وتنفيذها،  •

 التصرف في الوثائق واألرشيف.  •

 العامة للمصالح املشتركة على:  وتشتمل اإلدارة

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية،   •

 ،  والوسائلإدارة التجهيز  •

 ون القانونية والنزاعات،الشؤ   إدارة •

 للتصرف في الوثائق والتوثيق. اإلدارة الفرعية  •

 كما تشتمل اإلدارة العامة للمصالح املشتركة على وحدة للمتابعة والتنسيق. 

اإلدارات: حسب  اإلجراءات موزعة   

 إدارة التجهيز والوسائل 

 *اإلدارة الفرعية للوسائل 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

138 

 النقل +مصلحة الصيانة ووسائل ديمصلحة التزو 

 خدمات اسناد وتعويض السيارات( -الصيانة-في أسطول السيارات )متابعة املحروقات  : التصرف1االجراء عدد

 

املعدات(   – االشخاص - التنقالت )املراسالت الورقية تأمين :2االجراء عدد   

التعهد وصيانة مباني الوزارة  :3إلجراء عدد ا  

 : التزود4 اإلجراء عدد

 نفي املخزو  : التصرف5 اإلجراء عدد

 

 واالقطاب التكنولوجية  مصلحة البناءات

 

 إحداث لجنة داخلية للبناءات املدنية : 1االجراء عدد 

 تحديد تصنيف مشروع البناية املدنية املبرمج انجازها:: 2اإلجراء عدد 

 الوطني: إعداد البرنامج الوظيفي أو الوظيفي والفني ملشاريع البنايات املدنية ذات الطابع  : 3 عددجراء اال 

 إعداد امللف املرجعي للمشروع ملشاريع البنايات املدنية ذات الطابع الوطني: : 4جراء عدداال 

 االتفاق على إنجاز مشاريع البنايات املدنية مع صاحب املنشأ املفوض )مشاريع البنايات املدنية ذات الطابع الوطني(:  : 5جراء عدد اال 

  :متابعة إنجاز األشغال : 6 عددجراء اال 

 متابعة إنجاز األشغال في األقطاب التكنولوجية : 7 عدد اجراءاال

 لألشغال املنجزة في إطار صفقات األشغال.إمضاء تّعهد كشوفات الحساب الوقتية  عدد: 8جراء اال 

 صيانة املباني التابعة للوزارة: 9االجراء عدد

صفقات *اإلدارة الفرعية لل  

 ضبط الحاجيات : 1اإلجراء 

 ّبقة للصفقة العمومّية ة املسالبرمج: 2اإلجراء 

 إعداد ملف طلب العروض : 3اإلجراء 

 : نشر إعالن طلب العروض4اإلجراء 

 Tuneps: ادراج طلب العروض عبر منظومة 5اإلجراء 

 Tunepsتلقي العروض عبر منظومة   : 6اإلجراء 
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 Tunepsفتح العروض )املالية + الفنية( اليا عبر منظومة  : 7إلجراء ا

 : )تقييم مالي + تقييم فّني (Tunepsتقييم اليا للعروض عبر منظومة  ليةعم : 8اإلجراء 

ختّصة ملراقبة الصفقات العمومية  Tunepsبر منظومة عرض اليا تقرير تقييم ع: 9اإلجراء 
ُ
 مسبقا على أنظار اللجنة امل

 tunpesاشهار ونشرنتائجالصفقةالعمومية اليا  عبر منظومة : 10اإلجراء 

 لصفقة لتأشيرة مراقب املصاريف العمومية ملف اعرض  : 11إلجراء 

 tunepsإعداد وإبرام اليا عقود الصفقات عبر منظومة : 12اإلجراء 

 ُمتابعة تنفيذ الصفقة : 13اإلجراء 

 إعداد ملفات الخالص وتمريرها: 14اإلجراء 

 عملية االستالم النهائي: 15اإلجراء 

 إرجاع الضمانات املالية16اإلجراء 

ختّصة د وعرض ملف الختم النهائي للصفقة على أنظار عدا: إ17اإلجراء 
ُ
 اللجنة امل

 إرجاع الّضمانات املالّية )ضمان الحجز بعنوان الّضمان( : 18اإلجراء 

 

الشؤون القانونية والنزاعات:إدارة   

 التعهد باالجابة على االستشارات: 1االجراء عدد -

 : املعاهدات: 2عدد االجراء -

واملعاهدات الدولية في إطار التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية أواملصالح املكلفة بالتعاون  م إلى االتفاقيات الرأي في االنضما )إبداء •

 (الدولي

 املصادقة على االتفاقيات واملعاهدات الدولية املعاهدات  •

 إعداد مشاريع القوانين املتعلقة بقطاع تكنولوجيات االتصال : 3االجراء عدد -

 االتصال  بقطاع تكنولوجياتألوامر والقرارات املتعلقة شاريع اإعداد م:4جراء عدداال  -

 النزاعات اإلدارية :5االجراء عدد  -

 معالجة مطلب إداري مسبق  •
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 دعوى تجاوز السلطة •

 دعاوى التعويض  •

 تنفيذ األحكام متابعة: 7عدداالجراء  -

 الدعاوى الجزائية : 8االجراء عدد   - -

نشاط أو   )تعاطية البريد ونصوصها التطبيقية  املرتكبة على معنى مجلة االتصاالت ومجل تابعة سير النزاعات املتعلقة باملخالفاتم •

 خدمات بدون ترخيص أو دون الحصول على إجازة(

 

 

 

الشؤون اإلدارية واملالية دارة ا  

 *اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية 

 االنتداب : 1االجراء عدد  -

 م : الترسي 2اإلجراء عدد  -

 اد املهنية : االعد 3اإلجراء عدد  -

 املسندة ألعوان الوزارة  املنح: 4اإلجراء عدد  -

 ألعوان الوزارة  التسمية في الخطط الوظيفية: 5اإلجراء عدد  -

 ل : العط6اإلجراء عدد  -

 : التكوين املستمر 7اإلجراء عدد  -

 : االلحاق 8اإلجراء عدد  -

 اإلحالة على عدم املباشرة : 9اإلجراء عدد  -

 : النقلة 10اإلجراء عدد  -

 : االستقالة 11عدد  اإلجراء -

 على التقاعد  ة: اإلحال12اإلجراء عدد  -
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 : التصرف في األرشيف  13اإلجراء عدد  -

 الخدمات املقدمة لألعوان العاملين سابقا بالوزارة : 14اإلجراء عدد  -

 املناظرات  : 15اإلجراء عدد  -

 : التكوين 16اإلجراء عدد  -

 ومية ذات الصبغة اإلدارية متابعة التصرف اإلداري للمؤسسات العم: 17اإلجراء عدد  -

 : املهمات بالخارج.18اإلجراء عدد  -

 : االدماج 19االجراء عدد  -

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية*

I- إعداد امليزانية املمولة عن طريق املوارد العامة للميزانية 

 

 . املرحلة التحضيرية إلعداد امليزانية 1االجراء عدد  -

 لتأجير. إعداد ميزانية قسم ا2االجراء عدد  -

 . إعداد ميزانية قسمي التسيير والتدخل 3االجراء عدد  -

 . اعداد قسم نفقات االستثمار4االجراء عدد  -

 . إعداد إطار النفقات متوسط املدى 5االجراء عدد  -

 النهائي للميزانية  إعداد املشروع. 6االجراء عدد  -

 

II-   تنفيــــذ امليزانيــة 

II-1 البرمجة السنوية للنفقات 

 ل البرمجة السنوية للنفقات  : إعداد جداو 1االجراء عدد -

 : تحيين جداول البرمجة السنوية للنفقات  2االجراء عدد -

II-2 نفقات التأجير 

 : صرف املرتبات واألجور 1االجراء عدد -

 صرف املرتبات األلية •

 املرتبات الظرفيةصرف  •

 صرف املنح •

 : استخراج الشهائد والوثائق اإلدارية املالية 2االجراء عدد  -
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 اإلداريةائد الشه •

 : إعداد أمر باسترجاع أموال3االجراء عدد  -

 : تحيين املرتبات واالجور 4االجراء عدد  -

 واالتصاالت: الحجز على املرتب بعنوان معلوم االنخراط في تعاونية البريد 5االجراء عدد  -

 : إعداد قائمة في املحجوزات بعنوان ضم الخدمات6االجراء عدد  -

 فوعات سؤولية لفائدة وكالء الد: صرف منح امل7االجراء عدد -

: تسوية مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية )صرف مساهمات املشغل بعنوان: اإلحالة على  8االجراء عدد  -

 ضم الخدمات(  –التنفيل  –التعديل اآللي لجرايات التقاعد -التقاعد

 

II-3  النفقات خارج إطار التأجير 

 عمومية وخارج إطار الرقابة املعدلة زودين خارج إطار صفقة: خالص امل1االجراء عدد -

 املعدلة : اإلجراءات الخصوصية خالص املزودين خارج إطار صفقة عمومية وفي إطار الرقابة2االجراء عدد -

 : خالص املزودين في إطار صفقة عمومية: 3االجراء عدد -

 : إجراءات ختم الصفقات العمومية4االجراء عدد -

 في املأموريات  التصرف املالي :5االجراء عدد  -

 تسوية املأموريات بالخارج  •

 مصاريف التنقل بالخارج  •

 : صرف املنحة اليومية للتنقل 6االجراء عدد   -

 : صرف منح لجان املناظرات7االجراء عدد -

 : خالص املتخلدات 8االجراء عدد -

 : تسوية النفقات عن طريق وكالة دفوعات  9االجراء عدد -

 عاونية البريد واالتصاالت ساهمة الوزارة لفائدة ت: تحويل م10االجراء عدد -

 دة الجمعيات : إسناد منح لفائ11االجراء عدد -

 : خالص املنظمات العاملية  12االجراء عدد -

 

II-4  التصرف في االعتمادات 

 : توزيع اعتمادات املشاريع1االجراء عدد -

 : فتح اعتمادات إضافية للمشاريع املبرمجة2االجراء عدد -
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 تح اعتمادات املشاريع غير املبرمجة : إدراج وف3االجراء عدد -

 : تحويل االعتمادات 4االجراء عدد   -

III-متابعة التصرف املالي للمؤسسات العمومية 

 : توزيع االعتمادات املخصصة مليزانيات املؤسسات 1االجراء عدد  -

 : تفويض اعتمادات التأجير العمومي 2االجراء عدد -

 التسيير والتدخلبعنوان التأجير و : املنح املسندة  3االجراء عدد -

 : إحالة اعتمادات نفقات االستثمار 4االجراء عدد -

 : تحويل االعتمادات داخل ميزانيات املؤسسات5االجراء عدد  -

 : بطاقات تنزيل اعتمادات املشاريع املمولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 6االجراء عدد -

 

IV- الوطنية واملمولة بواسطة قروض خارجية في إطار الدفع املباشراملشاريع ذات الصبغة الصفقات العمومية املتعلقة ب 

 : إجراءات إدراج املشاريع املمولة على حساب القروض الخارجية 1الجراء عدد ا -

 : التسوية املالية للمشاريع املمولة على حساب القروض الخارجية 2االجراء عدد -

 املمولة على حساب القروض الخارجيةلمشاريع : إجراءات ختم الصفقات ل3االجراء عدد -

 *اإلدارة الفرعية للشؤون االجتماعية

 : خدمات االكلة املطعمية 1اإلجراء عدد -

 املالية االستثنائية  ت : اإلعانا2اإلجراء عدد  -

 : اسناد مساعدات مالية بمناسبة عيدي الفطر واالضحى املباركين 3اإلجراء عدد  -

 مناسبة العودة املدرسية مالية ب : اسناد مساعدات 4اإلجراء عدد  -

 منحة التقاعد( -منحة الوفاة-منحة الختان-: املنح الخصوصية )منحة الوالدة5اإلجراء عدد -

 اإلدارة الفرعية للوثائق والتوثيق

 ة االعار  : 1اإلجراء عدد 

 االسترجاع : 2اإلجراء عدد

 االتالف : 3اإلجراء عدد
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 ز : الفر 4اإلجراء عدد

 الترفبف : 5اإلجراء عدد

 ل الترحي : 6االجراء عدد

 اعداد وتحيين مخطط التخزين : 7اإلجراء عدد

 تامين سالمة حفظ األرشيف الوسيط  : 8اإلجراء عدد

 تقديم املساندة الفنية: 9اإلجراء عدد

 مراقبة طرق مسك الوثائق الجارية والتصرف فيها: 10االجراء عدد

 ل التحوي : 11االجراء عدد

 في أنواع امللفات والوثائق  الخصوصية في صورة تغيير التنظيم الهيكلي  سميةتحيين القائمة اال  : 12االجراء عدد

 تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية : 13االجراء عدد

 تحيين نظام تصنيف الوثائق الخصوصية  : 14االجراء عدد

 اقتناء الصحف والدوريات ألصحاب الخطط الوظيفية : 15االجراء عدد

 والدوريات  الصحف توزيع : 16االجراء عدد

 اعداد ملف خالص الفواتير: 17االجراء عدد

: تحيين قائمات التوزيع18االجراء عدد  

 وحدة التنسيق واملتابعة

ات العالقة بمشموالت اإلدارة العامة للمصالح املشتركة. ذدراسة العرائض  : 1االجراء عدد  

 والقضائية: والهيئات الرقابيةمتابعة تقارير مصالح التفقدية : 2الجراء عدد ا

: االشراف على أعمال مكتب الضبط الفرعي لإلدارة العامة للمصالح املشتركة: 3االجراء عدد  

متابعة نشاط اإلدارة العامة للمصالح املشتركة  تاجتماعا : 4االجراء عدد  
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 إجراءات إدارة التجهيز والوسائل دليل 
 االدارة العامة للمصالح املشتركة :اإلدارة العامة

 والوسائلادارة التجهيز  ارة: اإلد

 اإلدارة الفرعية: االدارة الفرعية للوسائل

 مصلحة: الصيانة ووسائل النقل 

  

خدمات اسناد وتعويض السيارات( -الصيانة-التصرف في أسطول السيارات )متابعة املحروقات : 1اإلجراء عدد   

إجراءات تسلم السيارات اإلدارية -1  

 

جراء  ) إنجاز وصف مفصل ملراحل اإل  املراحل 

دمة ( الخ  

املنظومة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

1 

التزود ممض ى من    التوصل بطلب 

بعقد   مرفوق  الصرف  آمر 

 الصفقة  

 مدير التجهيز والوسائل -

مدير الشؤون اإلدارية واملالية -  

*دليل  إجراءات وزارة أمالك الدولة والشؤون    

العقارية المتعلق باإلجراءات الخاصة  

بالتصرف في العربات والسيارات اإلدارية  

 لسنة 2000  

عدد   • مؤرخ    1988لسنة    189أمر 
يتعلق    1988فيفري    11في  

باستعمال سيارات الدولة والجماعات  
والمؤسسات   المحلية  العمومية 

تم    كما  اإلداريةالعمومية ذات الصبغة  
مر  ه خاصة بمقتضى األتنقيحه وإتمام

  10المؤرخ في    2005لسنة    11عدد  
 . 2005جانفي 
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عدد   • مؤرخ    1988لسنة    189أمر 
يتعلق    1988فيفري    11في  

باستعمال سيارات الدولة والجماعات  
والمؤسسات   المحلية  العمومية 

 العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
المؤرخ    6منشور الوزير األول عدد   •

مز  2005جانفي    19في   يد  حول 
دارية  إحكام التصرف في السيارات اإل

 ونفقات المحروقات. 
عدد   • األول  الوزير    16منشور 

حول    2008أفريل    12المؤرخ في  
السيارات   في  التصرف  إحكام  مزيد 

 والعربات اإلدارية. 
بتاريخ   15منشور الوزير األول عدد   •

بالمنشور    1993مارس    30 المنقح 
في    65عدد   سبتمبر    7المؤرخ 

تسجيل  المتع  1993 بإعادة  لق 
والعر للدولة  السيارات  التابعة  بات 

والمؤسسات   المحلية  والجماعات 
اإلدارية   الصبغة  ذات  العمومية 
مراقبة   وإحكام  العمومية  والمنشآت 

 استعمالها
عدد   • األول  الوزير    21منشور 

المتعلق    1988مارس    4المؤرخ في  
عدد   األمر  تطبيق    891بصيغ 

في     1988فيفري    11المؤرخ 
الدولة  الم سيارات  باستعمال  تلعق 
المحلية  وا العمومية  لجماعات 

 والمؤسسات ذات الصبغة اإلدارية. 
 

سيتم   2 الذي  املزود  مع  التنسيق 

اقتناء السيارة منه في إعداد ملف 

 للمصالح املشتركة مدير العام -

 مدير التجهيز والوسائل -

 الشركة األم -
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ترقيم سيارة إدارية والحصول على 

 شهادة للبيع من طرفه.

 

وزارة أمالك الدولة و الشؤون  -

 العقارية 

إعداد طلب ترقيم عربة ذات   3

سلسلة عادية أو إدارية ممض ى  

م للمصالح  من طرف املدير العا

املشتركة وإيداعه بمكتب الضبط 

املركزي لوزارة أمالك الدولة  

العقارية. والشؤون    

 مدير العام للمصالح املشتركة -

 والوسائل مدير التجهيز -

 الشركة األم -

وزارة أمالك الدولة و الشؤون  -

 العقارية 

    

إرسال بطاقة الترقيم املسلمة من   4

وزارة أمالك الدولة إلى املزود الذي  

 سيتم اقتناء السيارة منه 

إلستخراج شهادة التسجيل  

املطلوبة إما  حسب السلسلة  

 إدارية أو عادية. 

 مدير التجهيز والوسائل -

 م الشركة اال -

رئيس الورشة املركزية -  

    

 مدير التجهيز والوسائل  - إتمام عملية التسليم  5

 رئيس الورشة املركزية  -
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 اسناد السيارات اإلدارية-2

وصف مفصل ملراحل اإلجراء  ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املنظومة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 املعتمدة 

يةاملراجع و النصوص القانون  املالحظات 

1 

السيارات  ألسطول  تفصيلي  جدول  إعداد 

 واألعوان املتوفر فيهم شروط اسناد سيارة

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 مدير التجهيز والوسائل  -

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  -

 الورشة املركزيةرئيس  -

 

    

تنفيد تعليمات السيد الوزير و إحالتها إلى  2

دارية و املالية  إدارة الشؤون اإل   

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  -

 مدير التجهيز والوسائل 

    

للمنتفعين   3 فردية  إسناد  قرارات  إصدار 

 بالسيارات الوظيفية

 

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 مدير التجهيز والوسائل  -

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  -

هة أو من ينوبرئيس اإلدار -  

    

بسيارات إعداد تقارير معللة للمنتفعين  4

 مصلحة بصفة ثانوية ألغراض شخصية

وإحالتها إلى مراقب املصاريف العمومية إثر  

 التأشير عليها من طرف السيد الوزير.

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 مدير التجهيز والوسائل  -

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  -

 ن ينوبهدارة أو مرئيس اإل -

مراقب املصاريف العمومية-  

    

املؤشر   5 املعللة  التقارير  إلدارة  إحالة  عليها 

 الشؤون اإلدارية واملالية 

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 املدير العام للمصالح املشتركة  -
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 مراقب املصاريف العمومية

للمنتفعين   6 فردية  إسناد  قرارات  إصدار 

مصلحة ألغراض   بسيارات  ثانوية  بصفة 

 شخصية عبر منظومة إنصاف 

 املشتركة املدير العام للمصالح  -

 مدير التجهيز والوسائل  -

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  -

 رئيس اإلدارة أو من ينوبه-

    

إحالة القرارات املمضاة إلى مراقب املصاريف  7

 العمومية 

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 رية واملالية مدير الشؤون اإلدا -

    

إلى   8 عليها  املؤشر  القرارات  من  نسخة  إحالة 

 إدارة التجهيز والوسائل

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  -

 مدير التجهيز والوسائل-

    

عند  9 وتسليم  استالم  محضر  وإمضاء  إعداد 

 تسلم السيارة من طرف املستفيد 

 مدير التجهيز والوسائل  -

 سيارات رئيس الورشة املركزية لل-

 املنتفع بالسيارة -

 املصلحةالهيكل املخصص له سيارة -

عند كل عملية 

 تسليم

اثر اعداد قرارات 

 االسناد 

   

الذي  10 للسائق  بمأمورية  إذن  وتسليم  إعداد 

 سيستعمل سيارة مصلحة

 مدير التجهيز والوسائل  -

 مستعمل سيارة املصلحة  -

    مدة االستعمال

املص 11 لسيارة  تفقد  بتعمير  إجراء  والقيام  لحة 

استعمالها وعند ر استعمال السيارة عند  دفت

 االنتهاء من املهمة 

    مدة االستعمال مستعمل سيارة املصلحة-

الوظيفية   12 للسيارات  تفقد  إجراء 

املزدوج  االستعمال  ذات  والسيارات 

 ولوثائقها قبل استعمالها 

    مدة االستعمال  املنتفع بالسيارة حسب الصنف  -
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 املصلحةمتابعة استهالك املحروقات لسيارات – 3

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء  ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

1 
تعمير مطالب مقتطعات الوقود ومراقبة   -

مصلحة  عدادات سيارات  

ية تنقل بمأمورية لكل عملمراقبة االذون  -

 لسيارة املصلحة.

لسيارات مراقبة استهالك املحروقات  -

 املصلحة

 مدير التجهيز والوسائل  -

 اإلدارة الفرعية للوسائل -

 

منظمة التتبع عن   يومي 

بعد للسيارات  

 املصلجة

البطاقة  

البترولية  

 عجليس 

 منظومة عجيليس

  

 

 

 تعهد، صيانة واصالح السيارات اإلدارية -4

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء  ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املنظومة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

التفقد   1 عملية  جراء  خلل  وجود  إلى  التفطن 

 الروتينية أو حصول عطب 

    بداية اليوم بالسيارةاملنتفع 
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ح للسيارة املعطبة  إعداد مطلب انجاز إصال  2

إحالته إلى الورشة املركزية للسيارات و   

 مدير التجهيز والوسائل 

 رئيس الورشة املركزية

    

قبول السيارة بالورشة املركزية للسيارات  3

 وتعمير بطاقة دخول للسيارة 

     رئيس الورشة املركزية للسيارات

تشخيص العطب من قبل الورشة املركزية    4

 للسيارات

لورشة املركزية للسياراتس ارئي      

الورشة  5 رئيس  قبل  إعداد مطلب أشغال من 

 املركزية للسيارات 

     رئيس الورشة املركزية للسيارات

 توجيه السيارة لإلصالح:  6

توفر   - حالة  في  للسيارات  املركزية  بالورشة 

 االمكانيات لذلك

لدى املزود األصلي إذا كان عمر السيارة أقل  -

 اتسنو  5من 

 لدى ورشة متعاقد معها. -

 رئيس الورشة املركزية للسيارات -

 املزود األصلي -

 مسدي خدمات متعاقد معه -

    

 إعداد استشارة أو طلب أثمان

في حالة توجيه العربة إلى ورشة خارجية ليتم   1

يتم   مضيقة  اإلصالح،  باستشارة  القيام 

الواجب   االشغال  في  تقديرية  قائمة  وإعداد 

 إجراؤها

 ورشة املركزية للسيارات س الرئي-

 مسديي خدمات -

رئيس  -

الورشةاملركزية  

للسيارات مسديي  

 خدمات 

   

امللف   2 وإحالة  املزود  واختيار  العروض  تقييم 

 إلى إدارة الشؤون اإلدارية واملالية 

 والوسائل مدير التجهيز 

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية 

 رئيس الورشة املركزية

عند كل عملية 

 تسليم
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اثر اعداد قرارات  

 االسناد 

إلى  3 وإحالته  وإمضائه  تعهد  اقتراح  استخراج 

 مراقب املصاريف العمومية

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية 

 مدير العام املصالح املشتركة 

 العموميةمراقب املصاريف 

    مدة االستعمال

آمر  4 قبل  من  وإمضائه  تزود  طلب  استخراج  

 ارة التجهيز والوسائلالصرف وإحالته إلى إد

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية 

 مدير عام املصالح املشترك 

 مدير التجهيز و الوسائل

    مدة االستعمال

تسليم طلب التزود إلى املزود الذي تم اختياره  5

الشركة األم حسب الحالة مرفوقا بالسيارة أو  

 املزمع إصالحها

 مدير التجهيز و الوسائل 

 لسياراتاملركزية ل رئيس الورشة

 املزود الذي تم اختياره 

    مدة  االستعمال

املركزية   6 الورشة  قبل  من  السيارة  تسلم 

باختبار   والقيام  إصالحها  بعد  للسيارات 

 لعمليات اإلصالح

 الورشة املركزية للسياراترئيس 

 املزود الذي تم اختياره 

    

وسائل  7 بدفتر صيانة  اإلصالح  عمليات  إدراج 

السيارة   النقل وتسليم  بالسيارة  املتواجد 

 للمستفيد 

 رئيس الورشة املركزية للسيارات -

 املنتفع بالسيارة -

    

إحالة الفاتورة بعد التثبت في جميع البيانات   8

و  بها  التعهد  الشؤون    و  إدارة  إلى  إحالتها 

الوثائق  بجميع  مرفقة  واملالية  االدارية 

 الضرورية قصد الخالص.

 مسدي الخدمات -

 مكتب الضبط املركزي -

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 مدير التجهيز و الوسائل -

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية -

    

طرف   9 من  وامضائه  بالصرف  أمر  استخراج 

 الصرفآمر 

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية 

 مدير عام املصالح املشتركة 
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ريف إلتمام  إحالة امللف لألمانة العامة للمصا 10

 إجراءات الخالص 

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية -

 املدير العام للمصالح املشتركة -

    

 وكالة الدفوعات

    يوم 1 الوسائلمدير التجهيز و  - جلب بيان أثمان 1

    يوم 1 ادارة  الشؤون اإلدارية واملالية  توفير املبلغ املطلوب 2

     يز و الوسائلالتجه  مدير - اقتناء وتسلم املطلوب 3

 مدير التجهيز و الوسائل - اعالم املصلحة املعنية بالطلبات  4

 مصلحة املعنية  -

    

شهادة   5 امللف)فاتورة+  إحالة 

الشؤون  1053إدارية+وصل إدارة  على   )

 اإلدارية واملالية 

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 مدير التجهيز و الوسائل -

 ة إلدارية واملاليادارة  الشؤون ا -

   أدب أيام6

اقتراح   6 بنفقة  استخراج  من  تعهد  وإمضاء 

 ف طرف آمر الصر 

في حدود  اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

االعتمادات 

املتوفرة لدى وكالة  

الدفوعات وفي  

 45أجل أقصاه 

يوم من تاريخ 

 االقتناء 

   أدب

املصاريف  7 مراقب  تأشير  على  امللف  إحالة 

 العمومية 

 رة  الشؤون اإلدارية واملالية داا-

 مراقب املصاريف العمومية -

   أدب 
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إصالح  8 التأشير:  تأجيل  أو  رفض  حالة  في 

 استكمال الوثائق الالزمةالخطأ أو 

 مدير التجهيز و الوسائل -

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  -

    

   أدب  ؤون املالية اإلدارة الفرعية للش في حالة التأشير: استخراج  أمر بالصرف 9

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية  - امضاء آمر الصرف على األمر بالصرف 10

 للمصالح املشتركة املدير العام  -

   أدب 

إحالة امللف لألمانة العامة للمصاريف إلتمام   11

 إجراءات استرجاع أموال وكالة الدفوعات

   أدب  ادارة  الشؤون اإلدارية واملالية 

 

 

 األحداث الطارئة التي تجد على السيارات االدارية- 5

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء  ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املنظومة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 املعتمدة 

املراجع و  

النصوص  

 القانونية

 املالحظات

 تعرض السيارة على حادث مرور

إعداد محضر معاينة صلحية مع سائق  1

الضد وإعالم مركز الشرطة أو السيارة 

املختص ترابياالحرس الوطني   

 سائق السيارة-

 سائق السيارة الضد-

 الحرس الوطني املختص ترابيا مركز -

 رئيس الورشة املركزية  -

    تاريخ الحادث

تحرير محضر بحث حول الحادث من طرف   2

املختص  الوطني  الحرس  أو  الشرطة  مركز 

 ترابيا

- املختص ترابيا  مركز الحرس الوطني        



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

156 

 

 

3 

إعداد تقرير عن الحادث من طرف السائق 

وتوجيهه صحبة محضر أو املنتفع بالسيارة  

املعاينة الصلحية إلى املدير العام للمصالح  

املشتركة والتنصيص على الحادث بدفتر  

 قيادة العربة

 السائق أو املنتفع بالسيارة  -

 املدير العام للمصالح املشتركة   -

جهيز  والوسائل ر التمدي -  

    

 املدير العام للمصالح املشتركة  - إحالة التقرير إلى إدارة التجهيز والوسائل  4

 مدير التجهيز والوسائل  -

    

الدولة  5 أمالك  وزارة  و  التأمين  شركة  مكاتبة 

أجل   في  بالحادث  تاريخ   5إلعالمهما  من  أيام 

حصوله ومدها بمحضر املعاينة الصلحية و 

 حضر و مالبسات الحادث.رقم امل

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة -

 التأمينشركة -

 مدير التجهيز و الوسائل -

أيام من تاريخ  5

إحالة محضر 

 املعاينة الصلحية 

   

طرف   6 من  للعربة  الحاصلة  االضرار  معاينة 

عن  ممثل  وبحضور  التأمين  شركة  خبير 

 اإلدارة وإعداد تقرير في الغرض 

 التأمينخبير شركة -

 رئيس الورشة املركزية  -

 مدير التجهيز و الوسائل -

    

العامة  7 اإلدارة  إلى  التقرير  من  نسخة  توجيه 

 للمصالح املشتركة 

 اإلدارة العامة للمصالح  -

 املشتركة 

 رئيس الورشة املركزية  -

 مدير التجهيز و الوسائل -

    

 املركزية  رئيس الورشة إصالح العربة داخل الورشة او خارجها 8

 للسيارات

 مدير التجهيز و الوسائل-

    

مصاريف  9 السترجاع  التأمين  شركة  مكاتبة 

 اإلصالح

 املدير العام للمصالح املشتركة 

 مدير التجهيز و الوسائل-
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 مدير الشؤون اإلدارية و املالية -

 

 

 

 تعرض السيارة إلى السرقة أو الحريق 

ة إلى سرقة أو  في صورة تعّرض السيارة اإلداري 10

إعالم   يجب  األمنية  حريق  املختصة  السلط 

 دون تأخير 

 السائق أو املنتفع بالسيارة 

 املنتفع بالسيارة في عهدته السيارة -

 مدير التجهيز والوسائل  -

 رئيس الورشة املركزية  -

 مركز الشرطة أو الحرس الوطني تراتبيا-

تاريخ السرقة أو 

 الحريق 

   

املختصة محضر بحث   تحرر السلط األمنية 11

 املصّرح بالحادث بمراجعهفي الغرض وتمّد 

تاريخ السرقة أو  مركز الشرطة أو الحرس الوطني تراتبيا-

 الحريق 

   

التي   12 الظروف  حول  تقرير  إعداد 

الحريق   أو  السرقة  فيها  حصلت 

للمصالح   العام  املدير  إلى  وتوجيهه 

 املشتركة. 

 السائق أو املنتفع بالسيارة  

 ام للمصالح املشتركة ر العاملدي-

 مدير التجهيز و الوسائل -

تاريخ السرقة أو  

 الحريق 
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 التفويت في السيارات اإلدارية- 6

وصف مفصل ملراحل اإلجراء  ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املنظومة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 املعتمدة 

املراجع و  

النصوص  

 القانونية

 املالحظات

لتحديد   1 لجنة  املزمع تكوين  السيارات  قائمة 

 إحالتها على عدم االستعمال 

 رئيس اإلدارة  -

 املدير العام للمصالح املشتركة    -

  مقرر   

إعداد قائمة أولية للسيارات املزمع التفويت   2

فيها من طرف رئيس الورشة املركزية  

 للسيارات

 رئيس الورشة املركزية للسيارات -

 والوسائل   مدير التجهيز -

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

    

معاينة اللجنة املحدثة في الغرض وإعداد  3

 قائمة نهائية للسيارات

     لجنة املعاينة 

إحالة محضر تسليم لوزارة أمالك الدولة في  4

نظائر مصحوبا بشهادات التسجيل  3

فيهااألصلية للسيارات ىاملزمع التفويت   

 الح املشتركة  مدير العام للمص-

 مدير التجهيز والوسائل   -

 وزارة أمالك الدولة-

    

مع   5 السيارات  معاينة  قصد  موعد  تحديد 

 وكالة النقل البري 

 لجنة املعاينة -

 مدير التجهيز و الوسائل  -

 رئيس الورشة املركزية   -

 وكالة النقل البري  -
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سيارة تقرر بيعها  إعداد محضر تحطيم لكل   6

 كحطام 

     املعاينة  نةلج

 

املعدات(   –االشخاص  -التنقالت )املراسالت الورقية   تأمين : 2اإلجراء عدد   

 تنقالت األعوان واإلطارات – 1

وصف مفصل ملراحل اإلجراء  ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املراجع و   املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

النصوص  

 القانونية

 املالحظات

التنقل  - 1 طلبات  و   استقبال  األعوان 

 .عبر البريد االلكتروني اإلطارات

 مدير التجهيز و الوسائل  -

 اإلدارة الفرعية للوسائل.-

 مصلحة الصيانة ووسائل النقل. -

 وحدة التصرف في سيارات املصلحة.  -

 كافة إطارات و أعوان الوزارة.  -

 البريد اإللكتروني :   حسب الطلب 

auto.mtc@tunisia.gov.tn   

السيد   - مذكرة 

حول   الوزير 

استغالل  ترشيد 

املصلحة   سيارات 

بتاريخ    006عدد  

 .2017مارس  01

 

 مدير التجهيز و الوسائل   - تعمير األذون بمأمورية.  - 2

 اإلدارة الفرعية للوسائل -

 

الوزير    -  يدوي  -يومية منشور 

عدد     11األول 

مارس    30املؤرخ في  

1993 . 

طرف   أمورية مناالذن بم  يمض ي   -

املسؤول عن التصرف في سيارات 

 املصلحة اومن ينوبه بكل دقة.   

اإلطا  - 3 تنقل  واالعوان  تأمين  رات 

 حسب الطلب الى املكان املقصود

له    - تعهد  عون  كل  او  السائق 

 سياقة سيارة املصلحة. 

حسب  

 الطلب

الوزير    - نظام التتبع عن بعد  - منشور 

عدد     15األول 

في    24املؤرخ 

 .2000انفي ج

سيارة    - بتفقد  السائق  يقوم 

املصلحة قبل انجاز املهمة وذلك  

 لسالمة راكبي السيارة. 

تعمير دفتر السيارة بكل دقة من    -

 طرف السائق املكلف باملهمة . 
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التنقالت   4 سيارات متابعة 

 املصلحة عبر نظام التتبع عن بعد  

   نظام التتبع عن بعد  

 

 (واملعدات ةورقيال ) راسالتخدمات نقل البريد وامل– 2

 

)   املراحل  اإلجراء   ملراحل  مفصل  وصف 

 إنجاز الخدمة ( 

و   املنظومة املعتمدة  اآلجال   األطراف املعنية املتدخلة  املراجع 

النصوص 

 القانونية

 املالحظات

 تأمين تنقالت :   1

 البريد و املرسالت الورقية -

 املعدات اإلعالمية  -

 ... 

 ح املشتركة املدير العام للمصال-

 مدير الشؤوت اإلدارية و املالية  -

 مدير التجهيز والوسائل  -

 اإلدارة الفرعية للوسائل. -

 مكتب الضبط املركزي.  -

السيد    -  حسب الحالة  مذكرة 

حول  الوزير  

استغالل  ترشيد 

املصلحة   سيارات 

بتاريخ    006عدد  

 2017مارس    01

 

سيارة   - بتفقد  السائق  يقوم 

ز املهمة وذلك  املصلحة قبل انجا

 لسالمة راكبي السيارة. 

تعمير دفتر السيارة بكل دقة من    -

 طرف السائق املكلف باملهمة . 

 مدير التجهيز و الوسائل   - تعمير األذون بمأمورية.  - 2

 اإلدارة الفرعية للوسائل -

 

منشور الوزير    - نظام التتبع عن بعد   يومية

عدد    11األول 

في    30املؤرخ 

 .1993مارس 

 

 

 

 

يمض ى االذن بمأمورية من    -

طرف املسؤول عن التصرف  

اومن   املصلحة  سيارات  في 

 ينوبه.  
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التعهد وصيانة مباني الوزارة  :  3اإلجراء عدد   

وصف مفصل ملراحل اإلجراء      ) إنجاز   املراحل 

 الخدمة ( 

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

يةالقانون  

 املالحظات

عمليات الصيانة الخاصة باملصاعد   - 1

واملكيف املركزي بمقري الوزارة   اآللية  

املدير العام للمصالح املشتركة   -  

التجهيز والوسائل. مدير  -  

مدير الشؤون اإلدارية و املالية  -  

مراقب املصاريف العمومية -  

مزود الخدمات املتعاقد معه. -.   

 .االعالم باألعطال - -  -  

التشخيص الدقيق   - -

 لألعطال.

التنسيق مع مزود   - -

الخدمات املتعاقد معه  

 للقيام باإلجراءات الالزمة.

التأشير على وصوالت   - -

 التدخل للصيانة  

حفظ قطع الغيار املعطبة  - -

 والتي تم تغييرها. 

-  

الدوريةملباني الوزارة  عمليات الصيانة - 2 للمصالح املشتركة املدير العام  -   

يز والوسائل التجه  مدير -  

  -  -  
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مدير الشؤون اإلدارية و املالية  .-  

مصلحة التزود  -  

 

 

 : االدارة العامة للمصالح املشتركةإلدارة العامةا

 والوسائلادارة التجهيز  اإلدارة: 

 مصلحة التزويداملصلحة: 

 

 : التزود 4 اإلجراء عدد

 واملنقوالتجرد املخزون املواد  - 1

 

إنجاز الخدمة ( حل اإلجراء ) وصف مفصل ملرا املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  

 القيام بجرد كامل املخزون   - - 1

 قبل عملية الجرد

 الجرد إلجراء *ضبط روزنامة 

 املغازة *تصنيف وتنظيم املواد في 

 واملقتنيات*التعليق الواضح ألسماء ورموز املواد  

 *العمل على تسهيل عملية التجول داخل أرجاء املغازة 

*فصل املواد املعدة لإلتالف وغير القابلة للجرد عن 

 املخزون 

لمدير التجهيز و الوسائ- -  

مصلحة التزود  - -  

أيام 10 منظومة التصرف في  

 خزون امل
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*تحيين بطاقات الخزن يوما قبل بدء الجرد وذلك  

 بغض النظر عن التحيين الدوري
 

 أثناء عملية الجرد: 2

*مد الفريق املكلف بالجرد بالوثائق التي تسهل هذه 

 العملية وإنجاحها

*االقتصار على توجيه فريق الجرد وعدم املشاركة في  

 العملية

 

 لجنة الجرد  

 مصلحة التزويد 

    

 بعد عملية الجرد  3

 الفوارق إن وجدت ومتابعة معالجتها وتبريرها*ذكر 

 رد وإمضائه من قبل جميع األطراف قرير الج*إعداد ت -

 لجنة الجرد  

 مصلحة التزويد  -

أيام  05     

 : للمنقوالتالقيام بجرد كامل  - - 4

 جرد مدقق املكاتب *  -

تحديد املنقوالت التابعة لكل موظف باملكتب الذي *  -

 يشغله 

الشريطي لكل قطعة أثاث استخراج الرقم *   -

 وإلصاقها عليها

وجودة بكل  جميع املنقوالت املإعداد جدول يحتوي * 

من قبل املوظف املسؤول عن املكتب في يمض ي مكتب 

يرين  ظن  

ير من الجدول لدى مصلحة التزويد ظاالحتفاظ بن*   

إعداد قاعدة بيانات*   

تحيين قاعدة البيانات كلما اقتضت الحاجة*    

املدير العام للمصالح املشتركة - -  

مدير التجهيز و الوسائل - -  

رية و املالية ؤون اإلدامدير الش- -  

مصلحة التزود - -  

منظومة التصرف في  

 املنقوالت

دليل اإلجراءات الخاص بوزارة 

أمالك الدولة املتعلق بجرد 

 األمالك املنقولة للدولة
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-  

-  

 

 

 

 

 

 ضبط الحاجيات  -  2
 

ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل  املراحل  عتمدةمة املاملنظو  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة    املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

مراسلة جميع الهياكل ومصالح الوزارة عن طريق - 1

املراسالت العادية او عبر البريد اإللكتروني او بجميع  

 الطرق لتحديد حاجياتهم 

يوم 15 مختلف مصالح الوزارة   2014لسنة  1039األمر عدد  ( GECعليسة) 

  2014مارس  13املؤرخ في 

ضبط الحاجيات يتم بعد:  

 جرد املخزون 

 جرد املنقوالت -
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منظومة التصرف في 

 املخزون 

منظومة التصرف في 

 نقوالتامل

واملتعلق بتنظيم الصفقات  

 العمومي

املعنيين   إحصاء العملة -

 باالكساء 
 

تبويب الحاجيات حسب االعتمادات املرصودة   2

 بامليزانية 

 

يوم 01 مصلحة التزويد    2014ة لسن 1039 األمر عدد  

  2014مارس  13املؤرخ في 

واملتعلق بتنظيم الصفقات  

 العمومي

 ميزانية الوزارة املصادق عليها

يكون  تبويب الحاجيات  -

 حسب الهياكل 

تبويب الحاجيات حسب  -

 نوعية املواد  

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

166 

 

 

 

 

 املالية  تحديد الخصائص الفنية والتقديرات   - 3  

 

) إنجاز الخدمة (  وصف مفصل ملراحل اإلجراء املراحل  املعنية املتدخلة األطراف    املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال 

 تحديد الخصائص الفنية 1

حتوي على الكميات واملواد املراد  تإعداد جدول 

ية لكل مادة على نتحديد الخصائص الفمع اقتنائها

 ( حدة بصفة دقيقة )خصائص محينه وغير موجهة

  2014لسنة  1039األمر عدد  ورقي يوم مصلحة التزويد 

  2014مارس  13املؤرخ في 

واملتعلق بتنظيم الصفقات  

 العمومي

 

 ضبط التقديرات املالية  2

إعداد جدول يحتوي جميعاملواد والكميات واثمان  

املواد باالعتماد على األثمان املوجودة السوق حاليا  

معإضافة  لفارطة أو باالعتماد على فواتير السنة ا

 %5نسبة 

 

  2014لسنة  1039األمر عدد  ورقي 

  2014مارس  13املؤرخ في 

واملتعلق بتنظيم الصفقات  

 العمومي

 

 مراسلة اإلدارة الفرعية للصفقات  3

إعداد مراسلة وإرسالها إلى اإلدارة -

التمام عملية   الفرعيةللصفقات وترك نسخة بامللف

 الشراء مرفوق باصل امللف. 

 

الفرعية للوسائلارة اإلد  

 اإلدارة الفرعية للصفقات 

عند االنتهاء من تحديد  

لخصائصالفنيةوالتقديرات 

 املالية   

 

  2014لسنة  1039األمر عدد  منظومة التراسل اإللكتروني 

  2014مارس  13املؤرخ في 

واملتعلق بتنظيم الصفقات  

 العمومي
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 خالص(قبول الفواتير والتثبت منها )ملفات ال    -4
وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

تسلم ملفات الخالص من املزودين )ترسل  1

 املركزي( عن طريق مكتب الضبط 

التثبت من الوثائق املكونة للملف حسب ما 

ه بنود كراس الشروط اإلدارية تنص علي

هيزات املذكورة،  الخاصة )مراجع التج

ملية، تعهد جالتواريخ، األسعار الفردية وال

 املستفيدة( الهياكلمن قبل مسؤول  الفواتير

إرجاع ملف الخالص عند ثبوت وجود وثائق 

ملا هو مطلوب وذلك   منقوصة أو غير مطابقة

 عن طريق مراسلة املزود كتابيا 
 

د التزويمصلحة   

 مكتب الضبط املركزي - 

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 مدير التجهيز و الوسائل -

ايام 3   
  

الشؤون تمرير ملفات الخالص إلى اإلدارة  2

 اإلدارية و املالية  

 التأكد من استيفاء جميع الوثائق وإمضائها  

شؤون  الإعداد جدول إرسال إلى اإلدارة ا 

 اإلدارية واملالية 

 مصلحة التزود نسخة من امللف لدى ظ حف

 مصلحة التزويد  

مدير التجهيز و الوسائل-  

الشؤون اإلدارية و    اإلدارة 

 املالية 

 2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد  منظومة عليسة  يومان 

 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومي 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

168 

 التزود باملخزون     -5

 

إنجاز حل اإلجراء ) وصف مفصل ملرا املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع والنصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

املزودين وترك إرسال طلبات التزود إلى  1

نسخة ممضاة من قبل املزود تثبت حصوله  

 على النسخة األصلية من إذن التزود 

ستالم  االتصال باملزودين لتحديد موعد ال -

 املواد أو التجهيزات 

 حث املزودين على االلتزام بتعهداتهم  -
 

 مصلحة التزويد 

 مدير التجهيز و الوسائل

 املزودين املحليين

الفاكس أو بصفة عن طريق  يوم

 مباشرة 

 

 2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد 

 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومي 

 

 استالم التجهيزات:  2

تحضير مكان باملغازة الستالم التجهيزات 

استقبال التجهيزات واملعدات والتثبت في 

مدى مطابقة التجهيزات للعينات والتثبت 

 من الكميات

 التأشير وصل التسليم في األخير

عند وجود عدم تطابق في التجهيزات واملواد  

مع العينات رفض استالم املواد ومطالبة  

 املزود بتغييرها 

كميات إعداد وصل نقص في العند وجود 

 استالم وقتي إلى حين استكمال بقية الكمية 

 

 

 مصلحة التزويد 

 مدير التجهيز و الوسائل 

 منظومة التصرف املحزون  يوم

 منظومة التصرف في املنقوالت

 2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد 

 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومي 
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     بالفواتير التعهد       -6
 

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املعنية املتدخلة األطراف  املنظومة  اآلجال 

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

 تسلم ملفات الخالص من املزودين  1

 

إرجاع ملف الخالص عند ثبوت وجود وثائق 

وذلك   منقوصة أو غير مطابقة ملا هو مطلوب

 عن طريق مراسلة املزود كتابيا 
 

 مصلحة التزويد 

املركزي مكتب الضبط   

مدير العام للمصالح املشتركة -  

مدير التجهيز و الوسائل -  

ايام 3 مارس   13املؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد   

ميواملتعلق بتنظيم الصفقات العمو  2014  

التثبت من الوثائق املكونة للملف حسب 

يه بنود كراس الشروط  ما تنص عل

تجهيزات  اإلدارية الخاصة )مراجع ال

، التواريخ، األسعار الفردية املذكورة

من قبل مسؤول  الفواتيرملية، تعهد جوال

 .املستفيدة( الهياكل

الشؤون تمرير ملفات الخالص إلى اإلدارة  2

 اإلدارية و املالية 

 التأكد من استيفاء جميع الوثائق وإمضائها  

لى اإلدارة الفرعية  ل إرسال إإعداد جدو 

 للشؤون املالية 

 

التزويد مصلحة   

الشؤون اإلدارية واملالية اإلدارة   

 مدير التجهيز و الوسائل -

   منظومة عليسة  يومان 

   ورقي  مصلحة التزود  مصلحة التزود حفظ نسخة من امللف لدى  3
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 إرجاع العينات       -7
 

) إنجاز  وصف مفصل ملراحل اإلجراء املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

عند التسلم النهائي للتجهيزات واملواد  1

املطلوبة والتأكد من مطابقتها 

للمطلوب يتم إعادة جميع العينات إلى 

املزودين املعنين ويتم إمضاء وصل  

 استالم 

تزويد مصلحة ال  

 مدير التجهيز و الوسائل

 املزودين 

بعد  يومان 

التسلم  

النهائي 

 للطلبات

 
  

 

 

 في املخزون : التصرف5اإلجراء عدد

 تأمين السالمة والصحة       -1
وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

قانونيةاملراجع والنصوص ال املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

تصنيف وتنظيم املواد واملقتنيات وذلك  1

 حسب نوع املخزون  
 

أيام  05 مصلحة التزويد  يتعين لضمان شروط    منظومة التصرف في املخزون 

السالمة والصحة باملغازات 

 القيام باألعمال التالية: 

 مراقبة الشبكة الكهربائية 

القيام بمراقبة تجهيزات 

سائل استشعار الحريق وو 
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النجدة واإلطفاء  ومعدات 

 للتأكد من حسن اشتغالها 

حفظ املواد سريعة االلتهاب  

 في ركن بعيد عن بقية املواد 

ترك مساحة بين املواد  

  املخزنة ملنع انتشار الحريق

والحرص على جعل وسائل 

 اإلطفاء ظاهرة للعيان. 

 

 

 

 

 

تعليق أسماء ورموز املواد   2

 واملقتنيات املخزنة بصفة جلية

للعيان حسب الرموز املوجودة 

 باملنظومة اإلعالمية 

 

 

 

 

    

 تسهيل املرور بين أرجاء املغازة 3
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 تزويد مصالح الوزارة        -2

 *تنظيم املخزون
 

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

انونيةالنصوص القاملراجع و  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

 التزود عن طريق جميع أنواع الشراءات 1
 يحذف   مصلحة التزويد  

 

استالم املواد وتسجيلها بدفتر الواردات )ذكر   2

 التاريخ ، الكمية ، نوعية املواد( 

     مصلحة التزويد 

التثبت من تطابق املواد من حيث املواصفات  3

 النموذج الفنية مع 

  

ل املواد على بطاقات الخزن وضمن جيتس 4

 املنظومة اإلعالمية 

 منظومة التصرف في املخزون 

 

 

 تزويد املصالح*
املراجع و   املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

النصوص  

 القانونية

 املالحظات

 . التوصل بطلب التزود  1
 

 يومان  مصلحة التزويد 
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منظومة التصرف في  مختلف مصالح الوزارة التثبت من وجود املواد على مستوى املغازة 2

+التراسل  املخزون

 االلكتروني

تسجيل الكمية املمنوحة على الطلب والتأشير عليه مع ذكر   3

 تاريخ التزويد

  

طلب الرمز  املناسب لكل مادة مع تسجيل التسجيل  4

 باملنظومة اإلعالمية 

  

   تسجيل الكمية املتبقية  5

تسجيل طلب التزود على دفتر الصادرات وتسجيل عدده  6

 الرتبي 

  

   إخراج املواد من املخزون 7

   مطالبة املستلم بالتأشير على طلب التزود  8

 

 استهالك الطاقة  متابعة: 6اإلجراء عدد

 ت الهاتفية واألنترنت والكهرباء واالتصاال خالص فواتير املاء 
املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 القانونية

 املالحظات

التوصل بالفاتورات -   

 

 املركزي مكتب الصبط -

 املدير العام للمصالح املشتركة  -

 ز و الوسائلالتجهيمدير -

   منظومة عليسة  
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التثبت من أرقام الهاتف القار وتراسل املعطيات التابعة - 2

 للوزارة

 مصلحة التزويد 

 

  

- التعهد بالفاتورة )االمضاء والختم(  3 مدير التجهيز و الوسائل -  

مصلحة التزود    

  

الية  ملا الشؤون اإلدارية و املالية إرسال الفواتير إلى اإلدارة - 4

 إلتمام إجراءات الخالص

 مدير التجهيز والوسائل 

 مصلحة التزود 

 مدير الشؤون اإلدارية و املالية  

 منظومة عليسة  
  

 

 : واالقطاب التكنولوجية مصلحة املباني

 لجنة داخلية للبناءات املدنية  : إحداث 1االجراء عدد 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

ة  املعني األطراف

 املتدخلة

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال 

إعداد مشروع مقرر إلحداث لجنة  1

وعرضه على    داخلية للبناءات املدنية

 .السيد الوزير لالمضاء

اإلدارة العامة للمصالح  

 املشتركة 

 السيد الوزير 

تمبر  سب 11املؤرخ في  2012لسنة  1998األمر عدد   

ات االتصال واملتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجي  2012

 واالقتصاد الرقمي. 
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 31املؤرخ في  2017لسنة  967األمر الحكومي عدد    

 بتنظيم إنجاز البنايات املدنية.  املتعلق 2017جويلية 

انعقاد جلسات كل ما دعت الحاجة  2

للنظر في ملفات برمجة مشاريع  

 البناءات املدنية وإنجازها. 

 أعضاء اللجنة 

 

  
  

 تحديد تصنيف مشروع البناية املدنية املبرمج انجازها: 2عدد:  جراءاال 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

دعوة أعضاء اللجنة الداخلية   1

ءات املدنية لعقد جلسة للنظر في للبنا

ملشروع املقترح انجازه والذي تم  ا

تخصيص قطعة أرض له وتم رصد  

 بالدراسات. االعتمادات الخاصة 

مصلحة املباني واألقطاب 

 التكنولوجية 

 لجنة البناءات الداخلية 

  
  

إعداد ملف يتضمن معطيات حول  2

 املشروع:

 

مصلحة املباني واألقطاب 

 التكنولوجية 

  
 

 تتمثل هذه املعطيات في: 

 موضوع املشروع،  -

 نوعية املشروع،  -

البرنامج املزمع  -

 إنجازه،

التكلفة املتوقعة  -

 للمشروع،

األجزاء الوظيفية إن   -

 وجدت. 
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 وكافة املعطيات املتوفرة. 

انعقاد جلسة اللجنة الداخلية للبناءات  3

 املدنية للنظر في تصنيف املشروع

اللجنة الداخلية للبناءات 

نيةاملد  

  
  

تحرير محضر جلسة يتضمن تصنيف  4

 املشروع :

 صنف أ: مشاريع ذات طابع وطني

 صنف ب: مشاريع ذات طابع وزاري 

صنف ج: مشاريع ذات طابع جهوي أو 

 محلي

اللجنة الداخلية للبناءات 

 املدنية

ــــــنة   967األمر الحكومي عدد         31املؤرخ في   2017لســ

 ز البنايات املدنية. املتعلق بتنظيم إنجا  2017جويلية  

يترتب عن تصنيف البناءات  

تحديد قيام الوزارة  املدنية،

كصاحب منشأ بمختلف 

اإلجراءات لتنفيذ املشروع أو 

تولي وزارة التجهيز كصاحب  

 منشأ مفوض بهذه اإلجراءات.  

 

 الطابع الوطني:  إعداد البرنامج الوظيفي أو الوظيفي والفني ملشاريع البنايات املدنية ذات : 3 عدد  جراءاال 

  

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 القانونية

 املالحظات

 البرنامج الوظيفي:تحديد طريقة إعداد  1

القيام به من قبل مصلحة املباني   -

 ، واألقطاب التكنولوجية

 ض.مصمم للغر أو تعيين  -

 
  967األمر الحكومي عدد      

 31املؤرخ في  2017لسنة 

املتعلق   2017جويلية 
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بتنظيم إنجاز البنايات 

 املدنية

 في حالة القيام به من قبل مصالح الوزارة: 2

املشروع : تحديد حسب خصوصية  ➢

الحاجة إلعداد برنامج اوظيفي 

 أوبرنامج وظيفي وفني

 
  967األمر الحكومي عدد      

 31املؤرخ في  2017لسنة 

املتعلق   2017جويلية 

بتنظيم إنجاز البنايات 

 املدنية

 

مصلحة املباني واألقطاب  ضبط الحاجيات  3

 التكنولوجية 

  
  

والخصوصيات العملية  د الشروط يحدت 4

التي يكون من الضروري أن يستجيب إليها 

 : املشروع املبرمج واملتمثلة أساسا في

مع إنجازها،ى للعملية املز ـ الخطوط الكبر   

ـ تحديد األجزاء الوظيفية ) إن وجدت( مع 

 األخذ بعين االعتبار تطور الحاجيات،

ـ املستلزمات الوظيفية ومتطلبات االستغالل 

لتغطية الحاجيات وخاصة منها الالزمة 

املتعلقة باملساحة والحجم والربط بين 

 مختلف مكونات املنشإ، 

تة واملنقولة الالزمة ـ نوعية التجهيزات الثاب

سن سير البناية، لح  

مصلحة املباني واألقطاب 

 التكنولوجية 

  967ومي عـــدد     الحك  األمر  

ـــــنــــة   ـــ ـــ   31املؤرخ في    2017لســ

ـــــة   ــيــ ــلـــ ــتـــــعـــــلـــــق    2017جـــــويـــ املـــ

ـــــات   ـــــايــ الــبــنــ ـــــاز  إنــجــ بــتــنــظــيــم 

 املدنية
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ـ املتطلبات على مستوى الجودة وآجال 

 اإلنجاز،

 ـ التقديرات األولية لتكلفة تنفيذ املشروع،

املحيط،ـ تحديد متطلبات املوقع و   

ـ كل البيانات الضرورية األخرى لتحديد 

 البرنامج بشكل أمثل. 

عرض  املشروع على أنظار اللجنة الداخلية  5

 للبناءات املدنية إلبداء الرأي. 

 
  

  

 

 طني: البنايات املدنية ذات الطابع الو  للمشروع: مشاريع إعداد امللف املرجعي  : 4االجراء عدد 

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال  األطراف املعنية املتدخلة 

 إعداد ملف يتضمن الوثائق التالية:  1

البرنامج الوظيفي أو البرنامج   -

 والفني،الوظيفي 

 املثال املوقعي لقطعة األرض، -

العمرانية املتعلقة بمنطقة   اتيبالتر  -

 تركيز املشروع، 

املثال التقسيمي أو مثال التقسيم  -

 املوضح لحدود قطعة األرض،

مصلحة املباني واألقطاب 

 التكنولوجية 

لسـنة    967األمر الحكومي عدد      

ـــــي  ؤرخ  املـــــــ   2017 ـــــة    31فــ ـــــيــ ـــــلــ ـــــويــ جــ

ـــــاز    2017 إنـــجــ بـــتـــنـــظـــيـــم  املـــتـــعـــلـــق 

 البنايات املدنية.

ال يتم إعداد امللف املرجعي إال بعد 

رصد اعتمادات الدراسات املتعلقة  

باملشروع وتخصيص قطعة أرض  

 إلنجازه.
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سند ملكية أو إي كتب إداري في   -

امللكية أو ما يفيد تخصيص قطعة  

 األرض لصاحب املنشأ، 

مثال قيس لقطعة أرض بسلم   -

شكل رسم بياني ورقمي  في  1/500

املختلفة   يبين الطرقات والشبكات

واملنشآت التي قد توجد بحوزة  

 قار، الع

سبر أولي جيولوجي تقني لحاجيات   -

 األسس،

دراسة في تأثير املشروع على املحيط    -

 )عند االقتضاء(، 

دراسة مائية لقطعة األرض) عند   -

 .االقتضاء(

إحالته إلى وزارة التجهيز كصاحب منشأ  2

 إلبداء الرأي.مفوض 

   إدارة التجهيز والوسائل
  

شإ املفوض رأيه في امللف حب املنيبدي صا 3

 املرجعي.

ويمكن له أن يدخل عليه التعديالت   

الالزمة وأن يطلب إضافة وثائق أخرى  

 .ضرورية لتنفيذ املشروع

   وزارة التجهيز 
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مراسلة من صاحب املنشأ املفوض  تسلم 4

 بعد إبداء الرأي.  

   وزارة التجهيز 
 

املفوض  في حالة طلب صاحب املنشأ 

 إضافية:  قوثائ

 اإلضافية أو تحريرها يتم جمع الوثائق 

صاحب املنشأ املفوض.إرسال اإلجابة ل 5 مصلحة املباني واألقطاب  

 التكنولوجية 

  
  

 

 االتفاق على إنجاز مشاريع البنايات املدنية مع صاحب املنشأ املفوض )مشاريع البنايات املدنية ذات الطابع الوطني(:   :5الجراء عددا

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

مصلحة املباني واألقطاب  تحديد موضوع املشروع ونوعيته.   1

 التكنولوجية 

  967األمر الحكومي عدد      

 31املؤرخ في  2017لسنة 

املتعلق بتنظيم  2017جويلية 

 لبنايات املدنيةإنجاز ا

 

   تحديد البرنامج املزمع تنفيذه.  2
 

   تحديد تكلفة املشروع املتوقعة.  3
 

الترابط العام للبرنامج في حالة توضيح  4

 تنفيذه حسب أجزاء وظيفية. 

  
 

إعداد املخطط املتوقع إلنجاز الدراسات   5

غال كليا أو واآلجال املتوقعة لتنفيذ األش

 جزئيا موضوع االتفاقية. 
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تحديد مصاريف التسيير املتعلقة  6

باملشروع والواجب وضعها على ذمة  

 صاحب املنشإ املفوض عند االقتضاء.

  
 

تحديد قائمة األمثلة املطابقة للتنفيذ   7

والبيانات املتعلقة بطرق التعهد واستغالل  

فوض املنشإ التي يسلمها صاحب املنشإ امل

إلى صاحب املنشإ وكل البيانات األخرى 

الضرورية ملعرفة خصوصيات البرنامج 

 .املزمع تحقيقه

  
 

إعداد مشروع اتفاقية بين الوزارة   8

كصاحب منشأ و صاحب املنشأ 

يضبط طرق وإجراءات إنجاز  املفوض 

املشروع ويتضمن كافة املعطيات املذكورة 

 باملراحل اآلنفة. 

 
  

  

 إدارة التجهيز والوسائل لوزارة التجهيز  عشرو ة املإحال 9

 وزارة التجهيز  

  
  

 إبرام االتفاق الكتابي  10
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 متابعة إنجاز األشغال : 6االجراء عدد

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال  األطراف املعنية املتدخلة 

ونيةالقان  

 املالحظات

إعداد مشروع مقرر لتعيين لجنة لإلشراف   1

الوزير  للسيد  واحالته على املشروع 

 لإلمضاء. 

   السيد الوزير 
  

 إحداث لجنة متابعة املشروع. 2

 

 
  

  

دعوة صاحب الصفقة لتقديم الوثائق  3

 الخاصة ببدء األشغال: 

 الجدول الزمني إلنجاز املشروع.  -

 مثال تركيز الحضيرة  -

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية. 

  
  

اإلشراف على األعمال التمهيدية الخاصة   4

 ببدء املشروع:

مراسلة الجهات املعنية في صورة  -

وجود إشكاليات متعلقة بتركيز  

 الحضيرة. 

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية. 

  
  

دعوة صاحب الصفقة بالنسبة لكل قسط  5

 األول.  تماعلالجودعوة املصممين 

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية. 
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 اإلشراف واملتابعة ملراحل إنجاز املشروع:   6

 املعاينة امليدانية بصفة دورية   -

حضور اجتماعات الحضيرة بصفة   -

 مستمرة.

 
  

  

 

 متابعة إنجاز األشغال في األقطاب التكنولوجية: 7االجراء عدد

 

) إنجاز  اإلجراءملراحل وصف مفصل  املراحل 

 الخدمة ( 

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال  األطراف املعنية املتدخلة 

 القانونية

 املالحظات

إعداد مشروع مقرر لتعيين لجنة لإلشراف   1

 على املشروع إلحالتها للسيد الوزير . 

اإلدارة العامة للمصالح  

 املشتركة 

  
  

ائق الصفقة لتقديم الوثدعوة صاحب  2

 شغال: الخاصة ببدء األ 

 الجدول الزمني إلنجاز املشروع.  -

 مثال تركيز الحضيرة.  -

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية. 

  
  

اإلشراف على األعمال التمهيدية الخاصة   3

 ببدء املشروع:

مراسلة الجهات املعنية في صورة  -

وجود إشكاليات متعلقة بتركيز  

 الحضيرة. 

اب املباني واألقطمصلحة 

. التكنولوجية  
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دعوة صاحب الصفقة بالنسبة لكل قسط  4

 ودعوة املصممين لالجتماع األول. 

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية. 

  
  

 اإلشراف واملتابعة ملراحل إنجاز املشروع:   5

 املعاينة امليدانية بصفة دورية   -

حضور اجتماعات الحضيرة بصفة   -

 مستمرة.

 
  

  

 

 

 

 إمضاء تّعهد كشوفات الحساب الوقتية لألشغال املنجزة في إطار صفقات األشغال.  8عدد:  ءجرااال 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال  األطراف املعنية املتدخلة 

 القانونية

 املالحظات

ورود طلبات التسبيقات  على الحساب  1

 قبل املقاول. من

 ورقي  إدارة التجهيز والوسائل

 عليسة 

  

املباني واألقطاب مصلحة  إجراء املعاينة املتضادة.  2

 التكنولوجية. 

  
  

 
التثبت من كافة الوثائق املدرجة بطلب 

 املقاول 
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املباني واألقطاب مصلحة  إعداد ملف بالنفقة. 3

 التكنولوجية. 

  
  

شؤون اإلدارية  إحالة امللف إلدارة ال 4

 ة إلتمام إجراءات الخالص.واملالي

إدارة الشؤون اإلدارية  

 واملالية. 

  
  

 

 صيانة املباني التابعة للوزارة: 9االجراء عدد

 للوزارة )الحاالت الطارئة والعرضية(صيانة املباني التابعة *

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

األطراف املعنية  

دخلةاملت  

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال

 القانونية

 املالحظات

 ورود إعالم من املصالح املستغلة للمبنى  1

 حول عطب أو خلل بالهياكل أو الشبكات 

 املصالح املستغلة 

 إدارة التجهيز والوسائل

لسنة  1998األمر عدد   

سبتمبر  11املؤرخ في  2012

واملتعلق بتنظيم  2012

ة تكنولوجيات االتصال  وزار 

 واالقتصاد الرقمي 

 

   اإلدارة الفرعية للوسائل املعاينة امليدانية للعطب أو الخلل  2
  

 تحديد الحاجيات بكل دقة:   3

 العمليات املزمع القيام بها  -

 الكميات املطلوبة  -
 

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية 

لسنة  1039األمر عدد   

س  مار  13املؤرخ في  2014

واملتعلق بتنظيم  2014

العموميةالصفقات   
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 تنفيذ أشغال الصيانة:  4

في صورة إمكانية إصالح العطب   -

 من طرف املوارد البشرية بالوزارة: 

تقديم طلب ممض ى للتزود باملواد   ➢

 من املغازة .

 التزود باملواد.  ➢

 تصليح العطب.  ➢

في صورة الحاجة لاللتجاء إلى   -

 مسدي خدمات:

رعية للصفقات إعالم اإلدارة الف ➢

استشارة الختيار مسدي جة ببرم

 خدمات. 

توجيه جدول األثمان بعد تعميره  ➢

باملعطيات الضرورية والخاصة  

باألشغال املزمع القيام بها إلى 

اإلدارة الفرعية للصفقات إلتمام 

إجراءات االستشارة واختيار 

 مسدي خدمات.
 

لسنة  1039األمر عدد    إدارة التجهيز والوسائل

مارس   13املؤرخ في  2014

واملتعلق بتنظيم  1420

 الصفقات العمومي 

 

اإلشراف على أعمال الصيانة بمتابعة مراحل  5

 اإلنجاز بصفة دورية. 

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية 

  
  

 بعد انتهاء األشغال: 6

 معاينة األشغال املنجزة.  -

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية 
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املتعلقة بإنجاز األشغال ير لى الفواتالتأشير ع 7

عند إحالتها من طرف إدارة الشؤون اإلدارية  

 واملالية. 

 إدارة التجهيز والوسائل

إدارة الشؤون اإلدارية  

 واملالية 

  
  

إحالة جدول بالوثائق املوجهة إلدارة الشؤون   8

 اإلدارية واملالية إلتمام إجراءات الخالص.

 إدارة التجهيز والوسائل

الشؤون اإلدارية  ة ار إد

 واملالية 

  
  

 

 

 

 

 صيانة املباني التابعة للوزارة )في إطار عمليات التهيئة(*

 

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة 

 القانونية

 املالحظات

للمبنى حالة العامة امليدانية للاملعاينة  1

 وتشخيص وضعيته. 

   إدارة التجهيز والوسائل
  

 تحديد الحاجيات بكل دقة:   2

 العمليات املزمع القيام بها.  -

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية 

  2014لسنة  1039األمر عدد   

  2014مارس  13املؤرخ في 
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طبيعة األشغال الضرورية في إطار   -

 عملية التهيئة. 

 الكميات املطلوبة.  -
 

لق بتنظيم الصفقات  واملتع

 العمومية 

توجيه جدول األثمان بعد تعميره باملعطيات   3

الضرورية والخاصة باألشغال املزمع القيام بها  

إلى اإلدارة الفرعية للصفقات إلتمام إجراءات 

 االستشارة. 

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية 

الفرعية للصفقات اإلدارة   

  2014ة لسن 1039 األمر عدد  

  2014مارس  13املؤرخ في 

واملتعلق بتنظيم الصفقات  

 العمومية 

 

اإلشراف على أعمال الصيانة بمتابعة مراحل  4

 اإلنجاز بصفة دورية. 

 
  

  

 بعد انتهاء األشغال: 5

 معاينة األشغال املنجزة.  -

املباني واألقطاب مصلحة 

 التكنولوجية 

  
  

م األشغال: 6
ّ
 تسل

إعالم  د تحفظات:في صورة وجو  -

املقاول بمضمونها وتحديد آجال  

 لرفعها لتسلم األشغال بصفة نهائية. 

   إدارة التجهيز والوسائل
  

التأشير على الفواتير املتعلقة بإنجاز األشغال  7

عند إحالتها من طرف إدارة الشؤون اإلدارية  

 واملالية. 

 
  

  

إحالة جدول بالوثائق املوجهة إلدارة الشؤون   8

إلدارية واملالية إلتمام إجراءات الخالص.ا  

   إدارة التجهيز والوسائل
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إدارة الشؤون اإلدارية  

 واملالية 
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: ضبط الحاجيات  1اإلجراء  

 

 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

 األطراف املعنية املتدخلة 
 

 نونيةاملراجع والنصوص القا املنظومة املعتمدة اآلجال

 

 املالحظات

 

1 

والدقيق  املسبق  الضبط 

 خالل اعداد امليزانية للحاجيات

 

. 

 املشتري العمومي:

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

 إدارة التجهيز والوسائل -

 الهياكل املستفيدة -
 

سبتمبر    11املؤرخ في    2012لسنة    1997األمر عدد  -   

تكنولوجيا  2012 وزارة  مشموالت  بضبط   املتعلق 

 املعلومات واالتصال،

 

سبتمبر    11املؤرخ في    2012لسنة    1998األمر عدد  - 

املعلومات   2012 تكنولوجيا  وزارة  بتنظيم  املتعلق 

 واالتصال،

في    2014لسنة    1039األمر عدد  -  مارس    13مؤّرخ 

 ق بتنظيم الصفقات العمومية املتعل 2014

  11املؤرخ في  2018لسنة  416األمر الحكومي عدد - 

  1039املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد    2018  ماي

في    2014لسنة   املتعلق    2014مارس    13املؤرخ 

 بتنظيم الصفقات العمومية.

في  -  مؤرخ  الحكومة  رئيس  من    2018أوت    31قرار 

اإل  دليل  على  باملصادقة  الخاص يتعلق  جراءات 

الشراء  منظومة  عبر  العمومية  الصفقات  بإبرام 

 Tuneps العمومي على الخط

موضوع   تحديد  من  ن 
ّ
يمك

سيتم  الذي  واإلجراء  الصفقة 

بتجّنب   يسمح  كما  اعتماده 

إبرام  إلى  جوء 
ّ
الل حاالت  تعّدد 

نفس   لتسديد  املالحق 

الطلب   وتجزئة  الحاجيات 

 العمومي:

اإلدارة  • حاجيات  تحديد 

اعداد زيةاملرك خالل 

 امليزانية 

املالية  • التقديرات  إعداد 

 لها

  الالزمة  االعتماداتإدراج  

ضمن  لتغطية   الحاجيات 

 ميزانية الوزارة
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 البرمجة املسّبقة للصفقة العمومّية  . 2 اإلجراء:  

 

 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

 األطراف املعنية املتدخلة 
 

املراجع والنصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال

 القانونية

 

 املالحظات

 

1 

ط التقديري ل -
ّ
لصفقات إعداد املخط

وفقا لالعتمادات املرصودة  العمومّية 

 مسبقا بامليزانية

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

 مسؤول عن طلب العروض -

 إدارة التجهيز والوسائل -

 الهياكل املستفيدة -
 

 شهر فيفري  موفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علقة اجع املتنفس املر  

 1باإلجراء عدد 

ط التقديري للصفقات   -
ّ
املخط

يضبط فيه املشتري العمومي العمومّية

كّل طلباته التقديرّية على أساس برنامج 

املخطط أنشطته السنوي. يكون هذا 

خالل  متالئما مع االعتمادات املرصودة

ط   .اعداد امليزانية
ّ
يتم إعداد املخط

ل التقديري وفق نموذج يضبط من قب

 العمومي.الهيئة العليا للطلب 

 

 

 

 
2 

 

واشهاراملخطط - التقديري    اعالم 

 السنوي 

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

 إدارة التجهيز والوسائل -

 العروضاملسؤول عن طلب  -

 املرصد الوطني للصفقات 

 Tunepsمنظومة -

نفس املراجع املتعلقة 

 1باإلجراء عدد 

ط التقديري ضمن مراسلة تت
ّ
املخط

 للصفقات العمومّية
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 لجان مراقبة الصفقت - 

 

 

 

 

 

( يوما على  30ثالثون )

األقل قبل الشروع في  

إجراءات إبرام  

 الصفقات 

 

 إعالن للعموم يتعلق بالصفقات 

ط التقديري السنوي  
ّ
يتم تبليغ املخط

لإلعالم إلى لجان مراقبة الصفقات 

الخاص  ويرسل املخططاملختصة 

 .بكل لجنة حسب نظرها

بمجّرد إعالم لجنة مراقبة الصفقات 

ذات النظر يتّم إشهار املشاريع 

ملخطط التقديري إلبرام  املبرمجة في ا

 .الصفقات بإعالن للعموم

 

 إعداد ملف طلب العروض : 3اإلجراء

 

 

 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

األطراف املعنية  

 املتدخلة
 

 املراجع والنصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال

 

 املالحظات

 

1 

:  
ّ
 إعداد امللف

يث الكمية  ضبط الحاجيات من ح-

 والنوعية 

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

 إدارة التجهيز والوسائل -

ل عن طلب سؤو امل -

 العروض

طبق  

 للبرمجة

نفس املراجع املتعلقة باإلجراء عدد  

1 

 ملف طلب العروض
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ضبط الخصائص الفنية الُدنيا -

للمعّدات املزمع اقتناؤها  

 )خصائص محينة وغير موجهة( 

ضبط التقديرات املالية للطلبات  -

)حسب األقساط والفصول إن 

 ُوجدت( 

الفنية  - الشروط  كراس  إعداد 

الخاصة حسب الخصائص التي تم  

 ضبطها 

اإلدارية  - الشروط  كراس  إعداد 

 ط منهجية الفرز الخاصة وضب

إعداد مشروع مقرر يضبط قائمة -

العروض األ بفرز  املكلفين  شخاص 

 الفنية واملالية 

العروض  - نص ي إعالن طلب  تحرير 

 باللغتين العربية والفرنسية

استشارة الصحف لنشر اإلعالن : -

 نشر اإلعالن في الصحيفة 

 الهياكل املستفيدة -
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: نشر إعالن طلب العروض4اإلجراء    

 

 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

 األطراف املعنية املتدخلة 
 

 القانونيةاملراجع والنصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال
 

 املالحظات

 

1  

 

 

 

 

تسجيل طلب  بالصحف و النشر 

عبر منظومة عروض على الخط 

Tuneps  وعبر املرصد الوطني

 :للصفقات 

طبقا ملا ورد باملخطط التقديري، تقوم 

 إدارة التجهيز والوسائل بــ :

إعداد نّص إعالن طلب العروض ونشره -

وعبر  Tunepsمنظومةبالصحف وعلى 

 للصفقات. املرصد الوطني 
 

 

إدارة التجهيز والوسائل.-  

مسؤول عن طلب العروض -  

 

 

 يوما   30

وفي حالة 

 يوما  20التأكد 

 Tunepsمنظومة  -

 

نفس املراجع املتعلقة 

1باإلجراء عدد   

 اعالن طلب عروض 

 يجب أن يتضّمن نّص الدعوة إلى املنافسة ما يلي:

  30العروض بثالثون ضبط تاريخ آخر أجل لقبول 

 يوما.

 موضوع الصفقة،  .1

املكان الذي يمكن فيه االطالع على   .2

 كراسات الشروط وثمنها عند االقتضاء،

املكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول  .3

 العروض،

مكان وتاريخ ساعة جلسة فتح العروض  .4

 إن كانت هذه الجلسة علنية، 

ترشحون ُملزمين   .5
ُ
اآلجل الذي يبقى فيه امل

 بعروضهم، 

ا فيما يخص املؤيدات الواجب تقديمه  .6

لضمانات املهنية واملالية  املؤهالت وا

 املطلوبة من العارضين. 
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 Tuneps: ادراج  طلب العروض عبر منظومة 5اإلجراء

 

 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

 األطراف املعنية املتدخلة 

 

 املراجع والنصوص القانونية املعتمدةاملنظومة  اآلجال

 

تاملالحظا  

ادراج كراس الشروط  مختومة وكل   1

 املعطيات املتعلقة بملف طلب العروض

إدارة التجهيز والوسائل.-  

مسؤول عن طلب العروض -   

- 

حسب  

 البرمجة 

 Tunepsمنظومة  -

 

نفس املراجع املتعلقة 

1باإلجراء عدد   

والفنية كراس الشروط اإلدارية   

 

 Tunepsتقييم العروض الواردة: 6اإلجراء 

احل ر امل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  

 ) إنجاز الخدمة ( 

املراجع والنصوص  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة 

 القانونية

 املالحظات

 

 

    1  

تلقي العروض الفنية واملالية اليا عبر منظومة 

Tuneps. 

 

الوقتي   الضمان  على  املحتوية  الظروف  تلقي 

 : عبر الطريقة املادية

 

 

 

 إدارة التجهيز والوسائل.  -

مسؤول عن طلب -

 العروض

 Tunepsمنظومة - 

 

نفس املراجع املتعلقة 

1باإلجراء عدد   

تسجيل في دفتر خاص وذلك حسب  

 تاريخ ورودها. 

إسناد رقم لكل ظرف حسب رقم   -

 التسجيل بمكتب الضبط املركزي 

لفات مغلقة إلى الحرص على حفظ امل-

 يخ جلسة فتح العروض.تار 
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مكتب الضبط املركزي  - 

 للمشتري العمومي.

 

فتح  2 لجنة  على  الواردة  العروض  إحالة 

 العروض 

 لجنة فتح العروض   -

مسؤول عن طلب  -

 العروض

 إدارة التجهيز والوسائل  -

 

تركيبة لجنة فتح العروض    

 :  ومشموالتها

تحدث لجنة قارة لفتح العروض تضم 

( يتم 03ثالثة  رئيسها  باعتبار  أعضاء   )

 ينهم من قبل املشتري العموميتعي

 يتم تعيين اللجنة بمقتض ى مقرر، 

ال يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إال  

ويكون وجوبا بحضور أغلبية أعضائها  

 من بينهم رئيسها.

 

 

 تقييم العروض املالية :      - العروض تقييمإحالة العروض على لجنة  

التثبت من الوثائق املالية املقدمة -

ر جلسة فتح  واملضّمنة بمحض

 العروض
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إقصاء العروض غير املطابقة لنماذج  

الوثائق املالية املنصوص عليها ضمن  

 كراسات الشروط 

 العروض املطابقة واملتبقية دراسة  -

 إعداد التقرير املالي  -

 للعروض:تقييم فني 

التثبت من مطابقة العرض الفني -

للمشارك الذي قدم عرضا ماليا األقل 

 ثمنا. 

من النتيجة  ير الفني يتضإعداد التقر -

 النهائية للتقييم

 

 

 

  -     - 
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اقبة الصفقات العمومية turneps: عرض اليا تقرير تقييم عبر منظومة 7اإلجراء  ختّصة ملر
ُ
 مسبقا على أنظار اللجنة امل

وصف مفصل  

ملراحل  

 اإلجراء 

) إنجاز 

 الخدمة ( 

األطراف  

املعنية 

 املتدخلة

املنظومة 

مدة املعت  

املراجع   اآلجال

والنصوص  

 القانونية

 

 املالحظات

إحالة اليا 

للتقرير على  

أنظار لجنة  

الصفقات  

 :املختّصة

 ء الراي يتم ارفاق ملف تقرير تقييم العروض بجميع الوثائق واملالحق الالزمة                                                         إلبدا    

إجابة لجنة  

اقبة  مر 

 الصفقات 

لجنة  

مراقبة  

 الصفقات 

نفس   يوما  20 

املراجع 

املتعلقة 

باإلجراء 

 1عدد 

 :الصفقات راي لجنة مقرر يتضمن 

 في صورة التأجيل 

 ويقوماملشتري العموميبتفادياإلخالالتالتياثارتها لجنةمراقبالصفقاتضمنملف .  يتعينعلىلجنة مراقبالصفقاتتعليله

افقة:   في صورة املو
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 الجراءاتإتمام بقية ا

 

 

 tunpesاشهار ونشرنتائجالصفقةالعمومية اليا  عبر منظومة 8اإلجراء 

وصف مفصل  

 ملراحل اإلجراء 

) إنجاز الخدمة 

) 

األطراف  

املعنية 

 املتدخلة

املراجع   املنظومة املعتمدة اآلجال

والنصوص  

 القانونية

 

 املالحظات

 

إثر التوصل 

برأي اللجنة 

الوزارية 

ات  للصفق

 باملوافقة، يتم:

 إشهار اإلسناد 

اإلدارة   -

العامة 

للمصالح 

 املشتركة 

املشاركون  -

في طلب 

 العروض

 tunepsمنظومة  - أيام 5

 

نفس  

املراجع 

املتعلقة 

باإلجراء 

1عدد   

 إشهار اإلسناد 

 طلبالعموميوموقعاملشتريالعموميعنداالقتضاء إعالناتموجهةللعموموعلىموقعالوابالخاصبالصفقاتالعموميةالتابعللهيئةالعلياللينشراملشتريالعموميوجوبانتائجالدعوةإلىاملنافسةواسماملتحصلعلىالصفقةعلىلوحة
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نشر نتائج 

 طلب العروض 

 
-   تبليغ الصفقة

 tunep

s 

 تبلغإلىصاحبهاقباللشروعفيالتنفيذ 

اقب املصاريف العمومية  9االجراء  : عرض ملف الصفقة لتأشيرة مر  

وصف 

مفصل 

احل  ملر 

 اإلجراء 

) إنجاز 

 الخدمة ( 

األطراف  

املعنية 

 املتدخلة

املراجع   املنظومة املعتمدة اآلجال

والنصوص  

 القانونية

 

 املالحظات

إحالة نسخة 

من ملف 

إلدارة  الصفقة

الشؤون 

إلتمام   املالية

إجراءات 

 التعهد

إدارة 

الشؤون 

 املالية. 

ادارة 

التجهيز  

 والوسائل

 . 

 gec  
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 turneps: إعداد وإبرام اليا عقود الصفقات عبر منظومة 10ء جرااإل  

 

 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء

 ) إنجاز الخدمة ( 
املتدخلة األطراف املعنية   اآلجال 

املراجع والنصوص  املنظومة املعتمدة

 القانونية

 

 املالحظات

   Tuneps e-contractingادراج عبر منظومة  - 1

 فقةمعطيات تتعلق بالص

 

 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة  -

 إدارة التجهيز والوسائل -

املزود  -  

-Tuneps eمنظومة  - 

contracting 

من مجلة  88الفصل  -

 املحاسبة العمومية 

لسنة  2878األمر عدد  -

  19املؤرخ في  2012

املتعلق   2012نوفمبر 

بمراقبة املصاريف  

 العمومية، 

نفس املراجع املتعلقة  -

 1باإلجراء عدد 

 د الصفقةقع -

 الضمان النهائي   -

 اذن اداري بداية االشغال -

-  
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2 

  Tunepse-contractingادراج عبر منظومة  -

 مشروع عقد للصفقة 

 

 

 

 مسؤول عن طلب العروض -

 مسؤول عن إمضاء العقود -

 إدارة التجهيز والوسائل -

 الهياكل املستفيدة -

 املزود  -

 tunepsمنظومة  -

 

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية  -
 

 

 

-Tuneps eمنظومة 

contracting 

مشـــــروع عقد للصـــــفقة يتضـــــمن كراس   

ــــروط اإلدارية والفنية  ـــ ـــ ــــر  الشــ ـــ ـــ والعناصــ

ـــــة ومـبـلغ   ـــــات املـطـلـوبــ ـــــدمــ لـلـخــ ـــــة  املـرجـعـيــ

 الصفقة

ارســــال مشــــروع العقد للمزود لصــــاحب 

 الصفقة

3 -       

 مسؤول عن طلب العروض- إعداد عقد صفقة   - 4

 املزود  -

 املزودوموافقة  إثر قبول -   حال التوصل بالعقد 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

203 

احالة امللف الى إدارة الشؤون اإلدارية  - 

 واملالية  

 

 إدارة التجهيز والوسائل-

 دارة الشؤون اإلدارية واملالية -

 

 

 

GEC  . نسخة من العقد 

ـــــخــة من قرار بــاملوافقــة من طرف  . ـــ ـــ نســ

ـــــة  لـجـنــ أو  ـــــات  ــفـقــ ـــ ـــ ـــ الصــ ـــــة  مـراقـبــ ـــــة  لـجـنــ

ــــــفقة بالتفاوض  ـــ ــــــراءاتعلى إبرام صــ ـــ الشــ

 املباشر

 Tunepsمة ثائق منظو نسخة من و -

 : اثر تأشيرة مراقب املصاريف العمومية  5

 إتمام إجراءات التسجيل

نظائر من عقد الصفقة   6توجيه    يوم 20 

نظائر  3لإلمضاء والتسجيل وإرجاع 

 منها إلى إدارة التجهيز والوسائل 

 تقديم الضمان النهائي

اذن اداري   tunepsتوجيه اليا عبر منظومة  - 6

 شغال ببداية اال 

 

حال التوصل بعقد الصفقة مسجل   -  tuneps منظومة  

مرفقا بالضمان املالي النهائي املقدم 

 طبقا ملا هو وارد بكراس الشروط 
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إعالم الشركات غير املقبولة بعدم  -

قبول عرضها وإرجاع الضمانات  

 الوقتية املرفقة لعرضها 

 

 

 

 

 

: ُمتابعة تنفيذ الصفقة  11اإلجراء    

 

 املراحل 

راحل اإلجراء فصل ملوصف م  

 ) إنجاز الخدمة ( 

األطراف املعنية  

 املتدخلة

املراجع والنصوص  املنظومة املعتمدة اآلجال

 القانونية

 

 املالحظات
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1 

 

 

 

 

 :متابعة التنفيذ 

 مسك سجل متابعة ومراقبة  -

 

 

 

 

اإلدارة العامة   -

 املشتركة للمصالح 

إدارة التجهيز   -

 والوسائل

 الهياكل املستفيدة -
 

من مجلة  88صل الف -  - 

 املحاسبة العمومية 

لسنة  2878األمر عدد  -

  19املؤرخ في  2012

املتعلق   2012نوفمبر 

بمراقبة املصاريف  

 ، العمومية

 نفس املراجع املتعلقة

 

سجل متابعة ومراقبة التنفيذ يكون مرقم ومؤشر عليه  

جميع عمليات املراقبة اليومية التي تقوم بها اإلدارة  لتدوين 

 بالتضادد  ويتم إمضائه

ضبط تاريخ انتهاء اآلجال التعاقدية بالنظر إلى أجل اإلنجاز  -

 وتاريخ بداية التنفيذ

 إعداد وتوجيه مراسالت تنبيه إلى املزودين املخلين بالتزاماتهم  -

اء الطلبات إن  القيام باإلجراءات الالزمة لفسخ العقود وإلغ-

التزاماتهم  لزم األمر عند إخالل املزودين أو شركات املناولة ب

 التعاقدية 

إحالة امللف إلى اإلدارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية -

 في حالة نزاع. 
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 : الوقتي  االستالم 

محاضر االستالم  إعداد وامضاء -

الوقتيوالتنسيق مع جميع 

املتدخلة قصد حضور  األطراف 

 عملية االستالم الوقتي. 

 

 

ة إذا كانت املعدات أو  إعداد وتحرير وإمضاء محضر معاين    

املسلمة غير مطابقة ملا هو مطلوب مع أو األشغال املواد

 إعطاء مهلة محّددة لرفع التحفظات أو استبدالها 

املسلمة إعداد وتحرير محضر استالم وقتي إذا كانت املعدات -

 مطابقة ملا هو مطلوب.

 

 

 

 

: إعداد ملفات الخالص وتمريرها 12اإلجراء   

 

 املراحل 

راحل اإلجراء فصل ملوصف م  

 ) إنجاز الخدمة ( 

 

األطراف املعنية  

 املتدخلة

 املراجع والنصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال

 

 

 املالحظات
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1 

 

 

 الخالص:إعداد ملف 

إعداد الوثائق اإلدارية الالزمة -

لتمرير ملف الخالص إلى إدارة  

 الشؤون اإلدارية واملالية  

 

 

 

 

 لوسائلإدارة التجهيز وا -
 

يوما  45  GEC  نفس املراجع املتعلقة باإلجراء

 1عدد 

تسلم الفواتير ووصوالت التسليم من 

 قبل املزودين 

 شهادة في احتساب آجال تنفيذ الطلبات

تسليط عقوبة مالية إن وجد شهادة في -

تأخير في إنجاز الطلبات أو شهادة في  

عدم تسليط عقوبة مالية إذا تم تنفيذ 

ال الصفقة في اآلج  

 إمضاء الفواتير والتعهد بها  -

  

تمرير ملف الخالص إلى إدارة 

 : واملاليةالشؤون اإلدارية 

إدارة الشؤون اإلدارية   -

 واملالية 

 

جميع الوثائق التأكد من استيفاء    

  
ّ
وإمضائها وحفظ نسخة من ملف

 الخالص لدى إدارة الّتجهيز والوسائل

 

 

 

النهائي  االستالمعملية  13اإلجراء   
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 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

املراجع   املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

والنصوص  

 القانونية

 

 املالحظات

 

1 

 

 مّدة الّضمان ينّم:  انتهاءإثر 

 وإمضاء محضر استالم نهائي إعداد  -

 

 

 

 

-  

 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة  -

 ز والوسائلإدارة التجهي  -

 الهياكل املستفيدة -
 

نفس املراجع    

املتعلقة 

باإلجراء عدد 

1 

إعداد وتوجيه دعوات إلى كّل 

لة  
ّ
 األطراف املتدخ

قصد حضور عملّية االستالم  

 الّنهائي 

معاينة املعّدات أو غيرها من  

الطلبّيات والحرص على 

مطابقة كّل فصل منها ملا جاء  

روط الفنّية، 
ّ
 بكّراس الش
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ع التحفظات هلة لرفإعطاء م

 خلل، وجد  ان 

 

 
 

 

الضمانات املالية : إرجاع 14اإلجراء   

 

 املراحل 

وصف مفصل ملراحل 

 اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

 املراجع والنصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 

 املالحظات

تمرير نسخة من محضر - 1

ارة االستالم الّنهائي إلى إد

ؤون اإلدارية واملالّية  
ّ
الش

إرسال   عن طريق جدول 

وذلك قصد رفع اليد على  

، الّضمان البنكي الّنهائي  

 

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

 إدارة التجهيز والوسائل -

 مسؤول عن طلب العروض -

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية  -

املحاسب العمومي املكلف   -

 بالدفع 
 

أشهر  4  

نصت   شهر في حالة ما

ى حجز بعنوان الصفقة عل

 الضمان

املراجع املتعلقة باإلجراء نفس  

1عدد   

 محضر االستالم الّنهائي 

 شهادة رفع اليد
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ختّصة15اإلجراء  
ُ
: إعداد وعرض ملف الختم النهائي للصفقة على أنظار اللجنة امل  

 

 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

ملتدخلة األطراف املعنية ا  املراجع والنصوص القانونية املعتمدةاملنظومة  اآلجال 

 

 املالحظات

 

1 

 

 

 املشتري العمومي: 

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

 إدارة التجهيز والوسائل -

 الهياكل املستفيدة -

 لجنة مراقبة الصفقات -
 

 مذكرة تفسيرية   

تنظيم وترتيب كّل الوثائق املكّونة لكّل -

 ختم نهائي، صفقة في شكل
ّ
 ملف

 الختم  -
ّ
زمة من ملف

ّ
سخ الال

ّ
إعداد الن

الّنهائّي لكّل صفقة حسب عدد أعضاء 

جنة الوزارّية للّصفقات، 
ّ
 الل

جنة -
ّ
حضور إدارة الّتجهيز لجلسة الل

 الوزارّية للّصفقات، 

جنة، 
ّ
 مع أعضاء الل

ّ
 مناقشة امللف

 
مراقبة   مقرر يتضمن رأي لجنة      رأي لجنة مراقبة الصفقات  2

 الصفقات 
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: إرجاع الّضمانات املالّية )ضمان الحجز بعنوان الّضمان ( 16اإلجراء    

 

 املراحل 

وصف مفصل ملراحل 

 اإلجراء 

 ) إنجاز الخدمة ( 

األطراف املعنية  

 املتدخلة

 املراجع والنصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال

 

 املالحظات

تمرير نسخة من موافقة - 1

جنة 
ّ
الوزارّية للّصفقات  الل

 ال
ّ
ختم الّنهائّي إلى على ملف

ؤون اإلدارّية  
ّ
إدارة الش

واملالّية عن طريق جدول 

إرسال وذلك قصد رفع اليد 

على الّضمان أو الحجز  

 بعنوان الّضمان.،  

اإلدارة العامة   -

 للمصالح املشتركة 

إدارة التجهيز   -

 والوسائل

الشؤون  إدارة  -

 اإلدارية واملالية 

 تفيدةالهياكل املس -

 

   

 

 

 الضمان النهائي

 الحجز بعنوان الضمان

 

 

 العنوان الثاني: الدليل اإلجرائي إلبرامالصفقات وفقا لإلجراءات املبّسطة

 جميع األداءات:  للطلبات باعتباريتم إبرام صفقات األشغال والتزود بمواد وخدمات ودراسات وذلك عندما تتراوح القيمة التقديرية 

اعتبار األداءلغ باملب موضوع الصفقة  

 د  500.000 -د 200.000من األشغال   
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وتكنولوجيات االتصال.الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال اإلعالمية  د 200.000 -د 100.000من   

د 300.000 -د 100.000من التزود بمواد أو خدمات في القطاعات األخرى   

د 0100.00 -د 50.000من الدراسات في القطاعات األخرى   

تركيبة لجنة الشراءات ومشموالتها    : 1اإلجراء   

بّسطة باتباع إجراءات املذكورة أعاله املتعلقة بطلب    العمومية وفقاتبرم الصفقات  
ُ
تقوم بفتح العروض   العمومي التي لجنة الشراءات تابعة للمشتري  مع مراعاة خصوصية املتمثلة في احداث    العروض،لإلجراءات امل

 وتقييمها  

 االجراءات املتبعة  بالنسبة للصفقات نفس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجرائي إلبرامالصفقات بالتفاوض املباشر لعنوان الثالث: الدليل ا

 

 Tuneps: ابرم صفقة بالتفاوض املباشر عبر منظومة 1اإلجراء 

 ( 18ى االجراء عدد ال 10انطالقا من عملية االشهار، يتم اعتماد نفس اإلجراءات املتعلقة بطلب العروض )من االجراء عدد 

 *** 
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 Tuneps: ابرم صفقة بالتفاوض املباشر عبر منظومة  1اإلجراء 

 

 املراحل 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء

 ) إنجاز الخدمة ( 

 املراجع والنصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 

 املالحظات

 يقوم املسؤول عن طلب العروض بــ: 1

   Tuneps e-contractingعبر منظومة  اج ادر  -

 معطيات تتعلق بالصفقة

 اختياراملزود  -

 يار مسؤول عن إمضاء العقود اخت -

 

 

 : املشتري العمومي

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة  -

 مسؤول عن طلب العروض -

 مسؤول عن إمضاء العقود -

 إدارة التجهيز والوسائل -

 الهياكل املستفيدة-

 املزود  -

 tunepsمنظومة  - 

 

  2012لسنة  1997األمر عدد 

املتعلق  2012سبتمبر  11املؤرخ في 

بضبط مشموالت وزارة تكنولوجيا  

 املعلومات واالتصال،

 

  2012لسنة  1998األمر عدد -

املتعلق  2012سبتمبر  11املؤرخ في 

بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات  

 واالتصال،

  2014لسنة  1039األمر عدد -

املتعلق   2014س مار  13مؤّرخ في 

 بتنظيم الصفقات العمومية

لسنة  416األمر الحكومي عدد -

  2018ماي  11املؤرخ في  2018

املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  

  13املؤرخ في  2014لسنة  1039

املتعلق بتنظيم   2014مارس 

 الصفقات العمومية.

 مذكرة تقديمية

 عقد الصفقة

مقرر لجنة مراقبة  

الصفقات أو لجنة 

 الشراءات

 اذن اداري ببداية االشغال

 ضمان نهائي 
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قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في -

علق باملصادقة يت  2018أوت  31

ات الخاص بإبرام لى دليل اإلجراءع

الصفقات العمومية عبر منظومة  

 الشراء العمومي على الخط

Tuneps 

 

 

2 

  Tuneps e-contractingادراج  عبر منظومة  -

تضمن كراس  مشروع عقد للصفقة ي

إلدارية والفنية والعناصر  الشروط ا

 املطلوبة ومبلغاملرجعية للخدمات 

 الصفقة

 ارسال مشروع العقد للمزود 

 

 

 

 
 tunepsمنظومة  - 

 

 
 

 قبول و موافقة املزود  إثر - 3

 

     

إحالة امللف الى لجنة مراقبة الصفقات أو   - 4

 لجنة الشراءات ويكون مرفوقا بـ:

ى إبرام صفقة شرح أسباب اللجوء إل -

 وض املباشر بالتفا

يوما  20      
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املتضمن مذكرة تقديمية وعرض امللف  -

 على عقد الصفقة

 

إعداد عقد صفقة واحالة امللف الى إدارة  - 6

مصحوبة  الشؤون اإلدارية واملالية 

ــة : ـــ ـــ ـــ ـــ  بالوثائق التاليــ

 . نسخة من العقد -

. نسخة من قرار باملوافقة من طرف لجنة   -

 بة الصفقات أو لجنة الشراءات مراق

 على إبرام صفقة بالتفاوض املباشر 

 Tuneps. نسخة من وثائق منظومة  -

 

     

 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

216 

اإلجرائي خاّص بالشراءات خارج إطار الصفقةالعنوان الرابع: الدليل   

راسات عندما تقل القيمة  الصفقات والتي تتعلق باألشغال والتزود بمواد وخدمات والد  إطار يتم اعتماد اجراءات الشراءات خارج 

ألداءاتالتقديرية للطلبات باعتبار جميع ا :  

  .د( بالنسبة لألشغال 200.000مائتي ألف دينار ) -

  .د( بالنسبة للدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال اإلعالمية وتكنولوجيا االتصال 100.000مائة ألف دينار )  -

  .األخرى  ة للتزود بمواد وخدمات في القطاعاتد( بالنسب 100.000مائة ألف دينار )  -

 د( بالنسبة للدراسات في القطاعات األخرى. 50.000خمسين ألف دينار ) -

 

 عن طريق االستشارات اقتناء 1اجراء 

 

طريق وكالة الدفوعات   اقتناء عن2اجراء   

 ة. ري العمومي ا وذلك وفقا لإلجراءات التاليالشراءات خارج إطار الصفقات تابعة للمشت تبرم فتح وتقييم العروض من طرف لجنة
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: االستشارات   1اجراءعدد  

املراجع والنصوص  املالحظات

 القانونية

 

املنظومة 

 املعتمدة 

 األطراف املعنية املتدخلة  اآلجال

 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء 

 )إنجاز الخدمة( 

 

 املراحل 

مختلف املصالح   -    

واإلدارات التابعة  

 للوزارة

فرعية  رة الاالدا -

 للوسائل 

االدارة الفرعية   -

 للصفقات 

ضبط الحاجيات والتقديرات الالزمة بخصوص 

إجراء  إلى  اللجوء  اقتضت  التي  الطلبية  هذه 

 الفرعية للصفقات. استشارة وإحالتها إلى االدارة  

01 

االدارة الفرعية   -    

 للصفقات 

مصلحة الشراءات  -

العمومية واإلدارة  

 املعنية بامللف 

 02 اإلدارية والفنية س الشروط اعداد كرا

يوما   15او 10   

على أقص ى 

 تقدير 

االدارة الفرعية   -

 للصفقات 

 مكتب االعالم بالوزارة -

 مكتب البريد -

 مكتب الضبط املركزي  -

االعالن  طريق  عن  املنافسة  إلى  الدعوة 

رسائل  ارسال  أو  الوزارة  واب  وموقع  بالصحف 

باملزود اتصال مباشر  املزودين  إلى  يين  استشارة 

 وذلك حسب طبيعة النفقة. 

03 
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فتح وتقييم العروض من قبل لجنة  

 خارج اطار الصفقاتالشراءات 

أجل     آخر 

لقبول  

 العروض

 مكتب الضبط املركزي  -

الفرعية   - االدارة 

 للصفقات 

خارج  واحالتها الى لجنة الشراءات  قبول العروض 

 الصفقات  إطار

 

04 

الفرعية   -     االدارة 

 للصفقات 

الشؤو  - االدارية  ادارة  ن 

الفرعية  واملالية)االدارة 

 للشؤون املالية( 

إلى ادارة الشؤون االدارية   التقييم  احالة تقرير 

 للشؤون املالية( واملالية)االدارة الفرعية 

05 

املتفق     املدة 

 عليها للتنفيذ

االدارية   - الشؤون  ادارة 

واملالية )اإلدارة الفرعية  

 للشؤون املالية( 

الفرعية   - االدارة 

 فقات للص

 االدارة املعنية بامللف -

 املزود  -

 

 

 

 

 

 

 

 طلب التزود  تسلم

 للمزود وتنفيذ النفقة  وتسليمه 

06 
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 طريق وكالة الدفوعات   اقتناء عن :2االجراء عدد

 

 املراجع والنصوص القانونية املالحظات

 

املنظومة 

 املعتمدة 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء  األطراف املعنية املتدخلة  اآلجال

 دمة( ز الخ)إنجا

 

 املراحل 

 مجلة املحاسبة العمومية  

  2014لسنة  1039األمر عدد 

املتعلق   2014مارس  13مؤّرخ في 

الصفقات العموميةبتنظيم   

 

 مقرر وكالة الدفوعات

 

 

يوم 01   جلب بيان أثمان  إدارة التجهيز والوسائل  

 

01 

يةإدارة الشؤون اإلدارية واملال   نفس املراجع باملرحلة األولى    

 إدارة التجهيز والوسائل 

 02 توفير املبلغ املطلوب 

والوسائل إدارة التجهيز    نفس املراجع باملرحلة األولى    

 اإلدارة املعنية بامللف 

 03 اقتناء وتسلم املطلوب 

 إدارة التجهيز والوسائل    نفس املراجع باملرحلة األولى  

اإلدارة املعنية بامللف  أ  

لطلباتاعالم املصلحة املعنية با  04 
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امللف)فاتورة+ شهادة إحالة  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية   نفس املراجع باملرحلة األولى  

( على إدارة الشؤون  1053إدارية+وصل

 اإلدارية واملالية 

05 

 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية   نفس املراجع باملرحلة األولى  

 

في حالة التأشير: استخراج  أمر 

 بالصرف 

07 

األمر  امضاء آمر الصرف على  أمر بالصرف  -   نفس املراجع باملرحلة األولى  امر بالصرف  

 بالصرف 

08 

إحالة امللف لألمانة العامة   -   نفس املراجع باملرحلة األولى  

للمصاريف إلتمام إجراءات استرجاع  

 أموال وكالة الدفوعات

09 
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 ية والنزاعات بإدارة الشؤون القانوندليل إجراءات خاّص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزارة: االستشارات القانونية الواردة من الهياكل واملؤسسات الخاضعة إلشراف التعهد  باإلجابة على :01عدد  االجراء

املراجع   املالحظات   

والنصوص  

 القانونية

 املراحل  لإلجراء الوصف املدقق  األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة

االستشارات هذه  لقطاع      تتعلق  املنظمة  بالنصوص 

الخاصة  واالستشارات  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا 

املتعلقة  التنظيمية  والنصوص  الوزارة  ألعوان  املنهي  باملسار 

وكل  الوزارة  إشراف  تحت  العمومية  واملنشآت  باملؤسسات 

لها  تخضع  التي  القانونية  األطر  في خصوص  واردة  استشارة 

ستشارات القانونية التي ترد من  هذه املؤسسات وأعوانها واال 

طبقا   وذلك  املواطن  مع  العالقات  مكتب  على  املواطنين 

 للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. 

  1998األمر عدد 

  2012لسنة 

 11املؤرخ في 

 2012سبتمبر 

املتعلق بتنظيم 

وزارة تكنولوجيا  

املعلومات 

 واالتصال

  عليسه

إدارة الشؤون القانونية  

 والنزاعات

 مصالح الوزارة  

املؤسسات تحت 

 االشراف

اإلدارات   - مختلف  تطلبها  التي  القانونية  االستشارات  مختلف  على  اإلجابة 

العامة ومصالح الوزارة والتي تتعلق بمواضيع عدة على غرار االستشارات  

 .القانونية ذات العالقة 

01 
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 : املعاهدات 2االجراء عدد            

 ( لتعاون الدولي باإلى االتفاقيات واملعاهدات الدولية في إطار التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية أواملصالح املكلفة   االنضمام الرأي في  *)إبداء

املنظومة  القانونيةالنصوص املراجع و  املالحظات

 املعتمدة 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء  املتدخلة  األطراف اآلجال

مشروع   تطلب  إذا 

أو املعاهدة    االتفاقية 

هيا مختلف  كل  استشارة 

واملؤسسات   الوزارة 

الخاضعة  العمومية 

إدارة   تتولى  إلشرافها 

القانونية  الشؤون 

 والنزاعات عرضه عليها. 

املؤرخ في  2012لسنة  1998األمر عدد 

بتنظيم املتعلق  2012سبتمبر  11

 وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

  عليسه

إدارة الشؤون  

 النزاعاتالقانونية و 

ووزارة الشؤون  

الخارجية ومكتب  

التعاون الدولي 

 والعالقات الخارجية. 

بالتعاون   - املكلفة  املصالح  أو  الخارجية  الشؤون  وزارة  من  النص  تلقي مشروع 

 الدولي والعالقات الخارجية. 

01 

  

 عليسه

إدارة الشؤون   

 القانونية والنزاعات

ووزارة الشؤون  

 الخارجية

ل فضال عن قيام إدارة الشؤون القانونية  لخاصة بهذه الهياكإدراج املالحظات ا -

في  مكتوب  وتوجيه  الدولية  املعاهدة  أو  االتفاقية  مشروع  بدراسة  والنزاعات 

الغرض إلى وزارة الشؤون الخارجية بخصوص االنضمام من عدمه إلى االتفاقية  

 أو املعاهدة الدولية. 

02 
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 واملعاهدات الدولية املصادقة على االتفاقيات *           

املنظومة  املراجع والنصوص القانونية املالحظات

 املعتمدة 

افاملتدخلة  اآلجال  املراحل  الوصف املدقق لإلجراء  األطر

املؤرخ في  2012لسنة  1998األمر عدد  

املتعلق بتنظيم  2012سبتمبر  11

 املعلومات واالتصال وزارة تكنولوجيا 

إدارة الشؤون    عليسة 

 ة والنزاعاتالقانوني

واملصالح الخصوصية  

مكتب  و بالوزارة 

التعاون الدولي 

 والعالقات الخارجية. 

 01 املصادقة.  صالح الخصوصية إلعداد مشروع نصالتنسيق على مستوى الوزارة مع امل  -

إدارة الشؤون    عليسة   

 القانونية والنزاعات.

 الحكومةرئاسة 

 02 لنشر.مصادقة واللارسال املشروع إلى رئاسة الحكومة  -

 

 إعداد مشاريع القوانين املتعلقة بقطاع تكنولوجيات االتصال : 3االجراء عدد                    

اف اآلجال املنظومة املعتمدة املراجع والنصوص القانونية املالحظات  املراحل  لإلجراء الوصف املدقق  املتدخلة األطر

  08منشور رئيس الحكومة عدد   

 . 2017مارس  17املؤرخ في 

إدارة الشؤون    علسية

 القانونية والنزاعات

الهياكل املعنية  

 بالوزارة

بعد  - األسباب  بشرح  مصحوبا  والفرنسية  العربية  نسختيه  في  النص  مشروع  إعداد 

املعنية بالوزارة واملؤسسات العمومية الخاضعة إلشراف  التنسيق في شأنه مع الهياكل  

 الوزارة.

01 
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تحت  تاملؤسسا

 االشراف

ي علالنص  ورق  رسل  ى 

 أبيض عادي.

إدارة الشؤون    عليسة  

 القانونية والنزاعات.

 الوزير 

 رئاسة الحكومة

 الوزارات املعنية 

على ضوء املالحظات   إعداد الصيغة النهائية ملشروع النص مع ترجمته وشرح أسبابه -

إ املجاور  املعنية لإلمضاء  الوزارات  الوزير لإلمضاء وإحالته على  السيد  إلى  ن  وإحالته 

جداول املقارنة بين وجد أو اإلحالة مباشرة على رئاسة الحكومة للمصادقة والنشر مع  

 . مقترحات الهياكل وردود الوزارة

 

02 

 االتصال   بقطاع تكنولوجياتإعداد مشاريع األوامر والقرارات املتعلقة :  4االجراء عدد

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء  األطراف املتدخلة  جالاآل  املنظومة املعتمدة املراجع والنصوص القانونية املالحظات

 

  08منشور رئيس الحكومة عدد 

 . 2017مارس  17املؤرخ في 
  عليسة 

إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

واملصالح املعنية  

 .بالنص

التنسيق في شأنه مع  و شرح االسباب  باللغتين العربية والفرنسية مصحوب ب  إعداد النص -

 واملؤسسات العمومية تحت اإلشراف والوزارات والهيئات املعنية.  نيةاالدارات املع

01 

 

التوصل بالنص املقترح مصحوب  

 باملالحظات
  عليسة 

الشؤون  دارة إ

 القانونية والنزاعات

 الوزير 

 رئاسة الحكومة

القانونية   - الشؤون  إدارة  إلى  باملالحظات  مصحوبا  املقترح  النص  املعنية  اإلدارة  ترجع 

شروع النص إعداد الصيغة النهائية ملليتم  تعد ردود الوزارة في شكل جداول   التي والنزاعات  

أسبابه وشرح  ترجمته  وإحالة    مع  التأشير  أو  لإلمضاء  الوزير  السيد  على  النص  وعرض 

 الوثائق املذكورة إلى رئاسة الحكومة.

02 

للقرار مالحظة بالنسبة   :

النص  ملشروع  كان  إذا 

املعلومات   على  انعكاس 

 

 عليسة 

 
إدارة الشؤون  

 والنزاعات. القانونية

تعرض مشاريع األوامر الحكومية والقرارات على مطبوعات مقّيسة تعدها املطبعة الرسمية   -

 للجمهورية التونسية وتخصص لألوامر الحكومية اللون األخضر وللقرارات اللون األصفر.

 

03 
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 النزاعات اإلدارية )*معالجة مطلب اداري مسبق( :  5االجراء عدد

 

اإلرشاد  امل بنظام  درجة 

أو  و/  اإلداري  واالتصال 

  اإلدارية، على املطبوعات  

يحتوي   ملف  إرسال  يتّم 

مع   الّنص  على:مشروع 

الجذاذات  مع  ترجمته 

بنظام  إدراجها  املقترح 

واالتصال   اإلرشاد 

بالعربية  اإلداري 

)مرف وقة  والفرنسية 

حوامل  على  بنسخ 

 مغناطيسية(.

افاملتدخلة  االجال املنظومة املعتمدة نيةنصوص القانو املراجع وال املالحظات  املراحل  الوصف املدقق لإلجراء  األطر

كما  1972لسنة   40القانون عدد  

تم تنقيحه وإتمامه واملتعلق  

 باملحكمة االدارية. 

  عليسة 

إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

 الوزير 

ودراسته - املطلب  الغرض    تلقي  في  مذكرة  عوإعداد  وتقديم  ناية  إلى  الوزير  السيد 

 اقتراحات..

01 

 

  عليسة  

إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

 الوزير 

   02 تنفيذ تعليمات السيد الوزير املدونة على املذكرة. -
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 دعوى تجاوز السلطة *    

افاملتدخلة  االجال املنظومة املعتمدة املراجع والنصوص القانونية املالحظات  املراحل  لإلجراء  الوصف املدقق األطر

 

كما  1972لسنة   40القانون عدد 

تم تنقيحه وإتمامه واملتعلق  

 باملحكمة االدارية. 

  عليسة 

إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

 املحكة االدارية 

بتقديم قضية في دعوى تجاوز السلطة مصحوبا بعريضة دعوى من قبل املحكمة إعالم  -

 االدارية. 

01 

 
حددها املحكمة طبقا لآلجال التي ت

 ارية االد
  عليسة 

 اإلدارة املعنية 

 

 طلب معطيات ووثائق   -

 .صياغة ردود االدارة ودفوعاتها على ضوء املعطيات والوثائق املقدمة في الغرض -

02 

  عليسة   

إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

 الوزير 

 املحكمة االدارية 

االدارية تتضمن إجابة الوزارة على    إعداد مذكرة للسيد الوزير ومراسلة موجهة للمحكمة -

 ية. القضية املعن

03 

 
من قانون املحكمة  33طبقا للفصل 

 االدارية. 
  عليسة 

إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

 اإلدارية املحكمة 

 04 توجيه املراسلة إلى املحكمة االدارية بعد التأشير عليها من قبل الوزير.  -

  عليسة   
إدارة الشؤون  

 ة والنزاعاتالقانوني

في القضية املعنية عن طريق املحكمة   - الواردة من قبل املدعي  التقارير  الرد على جميع 

 االدارية. 

 وامللفات التي تطلبها عند االقتضاء. مع مد املحكمة االدارية بالوثائق  -

05 

  عليسة   
إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

االبتدائية   - الدوائر  لدى  املرافعة  جلسة  املمثل حضور  قبل  من  االدارية  املحكمة  في 

 للوزير )تفويض في الغرض(.  القانوني

06 

مباشرة عن طريق  

عدل تنفيذ وتسجيل  

 االعالم

كما  1972لسنة   40القانون عدد 

تم تنقيحه وإتمامه واملتعلق  

 باملحكمة االدارية 

 عليسة 

 اإلدارية: االعالم بالحكم طبقا لقانون املحكمة  - الوزير  

 وزير باقتراح التنفيذ أو استئناف الحكم. لى السيد الرفع مذكرة إ  -

07 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

227 

 

مباشرة عن طريق  

عدل تنفيذ وتسجيل  

 االعالم

كما  1972لسنة   40القانون عدد 

تنقيحه وإتمامه واملتعلق  تم 

 باملحكمة االدارية 

 عليسة 

في حال استئناف الحكم من قبل الوزارة يتم إعداد مطلب استئناف ومؤيدات استئناف   -  

 لقانون املحكمة اإلدارية. طبقا 

08 

 عليسة   

 09 للوزارة. حضور جلسة مرافعة في االستئناف من قبل املمثل القانوني  - املمثل القانوني للوزارة  

مباشرة عن طريق  

عدل تنفيذ وتسجيل  

 االعالم

لسنة  2القانون األساس ي عدد 

  2011جانفي  3املؤرخ في  2011

  40املتعلق بتنقيح القانون عدد 

 تعلق بقانون املحكمة اإلدارية. امل

 عليسة 

 االعالم بالحكم االستئنافي طبقا لقانون املحكمة اإلدارية.  - الوزير  

 إلى السيد الوزير باقتراح التنفيذ أو تعقيب الحكم.رفع مذكرة  -

10 

مباشرة عن طريق  

عدل تنفيذ وتسجيل  

 االعالم

لسنة  2القانون األساس ي عدد 

  2011جانفي  3املؤرخ في  2011

  40املتعلق بتنقيح القانون عدد 

 ة اإلدارية. املتعلق بقانون املحكم

 عليسة 

إدارة الشؤون   

 والنزاعاتالقانونية 

في حال تعقيب الحكم اعداد مطلب تعقيب ومؤيدات تعقيب طبقا لإلجراءات املنصوص   -

 عليها بقانون املحكمة اإلدارية. 

11 

 عليسة   
 12 ن قبل املمثل القانوني للوزارة. املرافعة محضور جلسة  - املمثل القانوني للوزارة  

مباشرة عن طريق  

عدل تنفيذ وتسجيل  

 االعالم

 عليسة  

 اإلدارية: االعالم بالحكم التعقيبي طبقا لقانون املحكمة  - الوزير  

رفع مذكرة إلى السيد الوزير بخصوص تنفيذ األحكام االبتدائية واالستئنافية والتعقيبية  -

 ملحكمة اإلدارية. الباتة طبقا لقانون ا

13 

 

املؤرخ  2012لسنة  1998األمر عدد 

بتنظيم املتعلق  2012سبتمبر  11في 

وزارة تكنولوجيا املعلومات  

 واالتصال

  عليسة 
االدارة العامة  

 للمصالح املشتركة. 

في حال موافقة السيد الوزير على التنفيذ يتم توجيه امللف إلى اإلدارة العامة للمصالح   -

 عهد. املشتركة للت

14 
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 ( دعاوى التعويض :  النزاعاتاإلدارية )*6اإلجراء عدد

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء  املتدخلة األطراف  اآلجال املنظومة املعتمدة املراجع والنصوص القانونية املالحظات

 

  1988لسنة  13عدد طبقا لقانون 

املتعلق  1988مارس  7املؤرخ في 

بتمثيل الدولة واملؤسسات  

اإلدارية  الصبغة مومية ذات الع

واملؤسسات الخاضعة إلشراف  

 الدولة لدى سائر املحاكم.

  عليسة 

إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

املكلف العام بنزاعات  

 الدولة 

 01 االرشادات من قبل املكلف العام بنزاعات الدولة. تلقي االعالم بالقضية وطلب  -

 االدارة املعنية.   عليسة   
 02 ية قصد طلب معطيات ووثائق. دارة املعنمراسلة اال  -

  عليسة   
إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

اآلجال  - احترام  مع  املتوفرة  والوثائق  املعطيات  ضوء  على  االدارة  ردود  صياغة 

 عليها صلب مكتوب السيد املكلف العام بنزاعات الدولة. املنصوص 

03 

  عليسة   

إدارة الشؤون  

 تالقانونية والنزاعا

املكلف العام بنزاعات 

 الدولة

بخصوص   - الوزارة  تتضمن مالحظات  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف  السيد  مراسلة 

 القضية. 

04 

  عليسة   

إدارة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

املكلف العام بنزاعات  

 الدولة 

 05 تلقي مآل القضية من قبل السيد املكلف العام بنزاعات الدولة واإلعالم بالحكم. -
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 متابعة تنفيذ األحكام :  7االجراء عدد

افاملتدخلة  االجال املنظومة املعتمدة املراجع والنصوص القانونية املالحظات  املراحل  الوصف املدقق لإلجراء  األطر

 

  1972لسنة   40القانون عدد 

املتعلق باملحكمة اإلدارية كما تم  

 إتمامه وتنقيحه. 

  عليسة 

إدارة الشؤون  

 لنزاعاتالقانونية وا

املكلف العام بنزاعات  

 الدولة 

 عدل منفذ 

اإلعالم من قبل املكلف العام بنزاعات الدولة أو من قبل الطرف الذي صدر الحكم  -

االبتدائية   األحكام  من  التنفيذية  النسخ  توجيه  مع  منفذ  عدل  طريق  عن  لصالحه 

 واالستئنافية والتعقيبية قصد التنفيذ. 

01 

  2012لسنة  1998األمر عدد  

املتعلق  2012سبتمبر  11املؤرخ في 

رة تكنولوجيا املعلومات  بتنظيم وزا

 واالتصال

  عليسة 

إدارة الشؤون  

القانونية والنزاعات 

واالدارة العامة  

 للمصالح املشتركة. 

رفع مذكرة بخصوص تنفيذ الحكم وفي حال موافقة السيد الوزير على التنفيذ اإلحالة   -

املشتر  للمصالح  العامة  إدالإلدارة  قبل  من  التنفيذ  ومتابعة  بالتنفيذ  للتعهد  رة  كة 

املحكمة   التنفيذ استشارة  في  )في حال وجود صعوبات  والنزاعات  القانونية  الشؤون 

 اإلدارية.  

02 
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 الدعاوى الجزائية: 08الجراء عددا

 نشاط أو خدمات بدون ترخيص أو دون الحصول على إجازة( ي ونصوصها التطبيقية)تعاط يدرتكبة على معنى مجلة االتصاالت ومجلة البر املخالفات املب املتعلقةنزاعات التابعة سير م

افاملتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة املراجع والنصوص القانونية املالحظات  املراحل  الوصف املدقق لإلجراء  األطر

 سري 

  1988لسنة  13القانون عدد -

املتعلق  1988مارس  7املؤرخ في 

املؤسسات  لة و الدو بتمثيل 

العمومية ذات الصبغة االدارية  

واملؤسسات الخاضعة إلشراف  

 الدولة لدى سائر املحاكم.

  عليسة 

دارة الشؤون القانونية  إ

 والنزاعات

التفقدية العامة لتكنولجيا 

 املعلومات واالتصال

وطلب رفع دعوى من قبل مصالح التفقدية العامة بالوزارة  تلقي محضر بحث أو معاينة   -

 ف العام بنزاعات الدولة ية من مصالح املكلعدل

01 

إيداع امللف السري 

 في ظرف مغلق.
  عليسة  

إدارة الشؤون القانونية  

 والنزاعات.

 املكلف العام بنزاعات الدولة 

 02 الدولة.توجيه مراسلة في الغرض إلى املكلف العام نزاعات  -

 سري 
 

 
  عليسة 

إدارة الشؤون القانونية -

 والنزاعات

 لعامة للوزارة دية االتفق

  بمآل التفقدية العامة بالوزارة  متابعة مآل التتبع مع املكلف العام بنزاعات الدولة وإعالم   -

 . القضايا

03 

  عليسة   سري 

إدارة الشؤون القانونية -

 والنزاعات

 الدولة املكلف العام بنزاعات 

 التفقدية العامة للوزارة 

قب - من  املخالفات  في  الصادرة  األحكام  وإعالم  تلقي  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف  ل 

 التفقدية العامة بالوزارة بها.

04 
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 دليل إجراءات خاّص باإلدارة الفرعية للشؤون االدارية
 

 : االنتداب 1االجراء عدد

 طريق التسمية املباشرة : عن1-1

 

وصف مفصل لإلجراء  املراحل 

 اإلداري 

 

ة 
ّ
املمنظومة  االجال األطراف املتدخل

مدة املعت  

صوص املعتمدة 
ّ
ا املراجع والن

ل

م

ل

ا

ح

ظ

ا

 ت

تلقي مراسـلة من مصـالح رئاسـة  1

الحكومــــة تتعلق بتعيين خريجي  

ــادق عليهـــا )على  ــ ـــ ـــ ـــ املـــدارس املصــ

 لإلدارة(.غرار املدرسة الوطنية  

 

 رئاسة الحكومة 

 

 

 

 

 

 حيينا 

أو ورقيا 

بالبريد  

كترونياإلل  

ديسمبر   12املؤرخ في  1983لسنة  112ن عدد انو الق

املتعلق بضبط النظام االساس ي العام   1983

ألعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات 

الصبغة االداريةالعمومية ذات   

 

املعنيّين باألمر بمصالح   مباشرة 2

ـــــة   ــيــ ـــ ــالــ ـــ واملــ ـــــة  اإلداريــ ـــــؤون  ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ

 ودعوتهم لتكوين ملفاتهم.

ؤون  اإلدارة الفرعية للش

 اإلدارية 

 

 تعمير بطاقة مباشرة العمل. 3

 

 ورقيا
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ـكـــان لألعوان املنتــــدبين رقم   4 إذا 

الـوطـنـي   ـــــدوق  ــنــ ـــ ـــ ـــ ـــــالصــ بــ انـخـراط 

للتقـــاعـــد والحيطـــة االجتمـــاعيـــة 

ــــاز قرار   إنجــ ــــدابيتم  على   االنتــ

ـــــادقة   ـــ ـــ ـــــاف واملصــ ـــ ـــ منظومة انصــ

 عليه إثر إمضائه.

 

 

 

 

 

امضاء   حال 

ملف 

 اإلنخراط 

 

 

 

 

 

 حينيا 

 

 حينيا 

 

إذا لم يكن للمعنيين باألمر رقم   5

ــــندوق يتم تكوين  انخراط ب ـــ الصــ

ــــــالح ملف انخراط وإحالته مل ـــ صــ

ـــــدوق   ــنــ ـــ ـــ ـــ ـــــد الصــ ـــــاعــ للتقــ الوطني 

ــــام  ــــة وإتمــ ــــاعيــ ــــة االجتمــ والحيطــ

 بقية اإلجراء على املنظومة .

الصندوق الوطني  

للتقاعد والحيطة  

جتماعية اال   

 ورقيا

رات إعالم للمصالح  6
ّ
توجيه مذك

ـــــدبــون  املــنــتــ األعــوان  ـــــا  بــهــ ن  املــعــيــّ

 لإلعالم. 

ية للشؤون  اإلدارة الفرع

دارية اإل   

 البريد اإللكتروني 

ـــــلحـــة  7 ـــ ـــ توجيـــه مـــذكرة إعالم ملصــ

ـــــؤون املـاليـة مرفوقـة بقرار  ـــ ـــ الشــ

 اإلنتداب.

كمــــا يتم إعالم اإلدارة الفرعيــــة  

ـــــة وإدارة  ـــــاعـيــ االجـتـمــ ـــــؤون  ـــ ـــ لـلشــ

 والوسائلالتجهيز  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االجتماعية  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية

ز والوسائلإدارة التجهي  

 البريد اإللكتروني 

ــال إجراءات اإلنتـــداب  8 ـــــتكمـ ـــ ـــ اســ

ـــــلحة املعنية   ـــ ـــ يحال امللف للمصــ

 بمسك ملفات األعوان.

 ورقيا 
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 *عن طريق التعاقد: عقود عقود للقيام بمهام خصوصية 

 

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

ة 
ّ
املمنظومة  االجال األطراف املتدخل

 املعتمدة 

صوص ااملراجع و 
ّ
ملعتمدة الن ا 

ل

م

ل

ا

ح

ظ

ا

 ت

بملفـــــات املقترح  1 ــــــل  ـــ ـــ ـــ يتم التوصــ

بـعـقـود"   ـــــل  لـلـعـمــ عـقـود  تـعـيـيـنـهـم 

 "  للقيام بمهام خصوصية

     

ـــــد   2 الــــعــــقــ ـــــروع  ـــ ـــ ـــ مشــ ـــــداد  إعــ يــــتــــم 

رئــــيــــس   طــــرف  مــــن  ـــــه  ــائــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وإمضــ

 اإلدارة واملتعاقد

 ورقيا

يحال مشروع العقد إلى مصالح   3

رئاسة الحكومة للّتأشير مدّعما 

زمة )نسخة  بجميع الوثائق
ّ
الال

ب.ت. /الشهائد 

العلمية/السيرة الذاتية..(  

ي طلب  مرفقا بمذكرة ف

 الترخيص.

 ورقيا
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ــد يتم 4 ـــــير على العقــ ـــ ـــ ــأشــ ــد التــ  بعــ

اجـراءات   ـــــال  ــتـكـمــ ـــ ـــ ـــ ـــــداباســ   انـتــ

 .(انتداب حالة خاصة)املتعاقد  

 انصاف

يتم توجيه مذكرة إلى املصلحة  5

املالية مرفقة بنسخة من 

 ه.  العقد املؤشر علي

كما يتم  إعالم إدارة التجهيز  

 والوسائل

 البريد اإللكتروني 

 : الترسيم 2عدد   اإلجراء

وصف مفصل لإلجراء  املراحل 

 اإلداري 

ة 
ّ
املنظومة  االجال األطراف املتدخل

 املعتمدة 

صوص املعتمدة 
ّ
 املالحظات املراجع والن

وان  استخراج قائمات األع 1

 املتربصين

ؤون  اإلدارة الفرعية للش

 اإلدارية 

اللجان اإلدارية 

 املتناصفة

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

 

 

 

 حينيا 

 

 

 

 

 انصاف

اإللكتروني البريد   

  

 

 

توجيه مذكرات إلى الرؤساء   2

املباشرين لدعوة أعوانهم إلى 

إعداد تقارير تربص وإلى تعمير  

 بطاقة الترسيم. 

عند التوصل بتقارير تربص   3

للجنة اإلدارية  يتم دعوة ا

للنظر في   املتناصفة ذات النظر

 ملفات الترسيم.

الترسيم  يتم استخراج قرارا ت  4

 واملصادقة عليها بعد اإلمضاء.

 إنصاف

تم إحالة نسخ مطابقة لألصل - 5 

إمن قرارا ت الترسيم للمعنيين  

 باألمر إلعالمهم.
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ى ف الترسيم إليتم إحالة مل 6

املصلحة املعنية بمسك ملفات 

 األعوان للحفظ

 البريد اإللكتروني 

 

 ورقيا

 األعداد املهنية : 3عدد   اإلجراء

 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

اإلجراء ) إنجاز 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

إعداد مذكرة عامة  - 1

ن طريق البريد أو ع

ي للمسؤولين  االلكترون

على الهياكل لتعمير  

املنهي بطاقات العدد 

لألعوان الراجعين  

إليهم بالنظر مع 

 تحديد تاريخ االرجاع 

مراسلة املؤسسات   -

تحت إشراف الوزارة  

ملوافاة اإلدارة  

مكتب الضبط املركزي  -  

 

التاريخ املحدد 

 باملذكرة

1994/ 12/10املؤرخ في  58املنشور عدد  البريد اإللكتروني   
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باألعداد املهنية  

لألعوان امللحقين 

 لديها

بطاقات   استخراج 2

اسناد العدد املنهي  

عنوان كل سنة  ب

وتحيينها )مغادرة عون  

الحاق   –نقلة  –

 )......... 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

    أســـــبوع

ارسال البطاقات  3

الخاصة بالعدد املنهي  

دارات الى كل اإل 

الراجعة بالنظر 

 للوزارة

املركزي  مكتب الضبط-  

ي البريد اإللكترون -  

    يوميان

التوصل ببطاقات  - 4

االعداد املهنية من  

طرف الهياكل والتأكد  

من مدى مطابقتها  

للقائمة االسمية في 

 االعوان 

تذكير الهياكل التي   -

تخلفت عن ارسال  

شؤون  لفرعية للاإلدارة ا

 االدارية 

التوصل الى حين 

 بالبطاقات

 

 يومان 
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اإلدارة الفرعية للشؤون   تنزيل االعداد املهنية   5

 االدارية 

   منظومة "انصاف"  حيني 

استخراج قائمة وقتية   6

 في االعداد املهنية  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

ــــوم  ـــ  منظومة "انصاف"  يــ
 

 

ــــن   7 ـــ مــ ــــد  ـــ ــأكــ ــ ـــ ــتــ ــ ـــ ــــدى الــ ـــ مــ

ـــــة ــقــ ــ ـــــابــ ــطــ ــ ـــــة   مــ ــمــ ــ ـــــائــ ــقــ ــ الــ

ـــــدد  الـــــعــ فـــــي  ـــــة   الـــــوقـــــتـــــيــ

ــاقـــــات  ـــــنـــــد مع بطـــ ـــ ـــ املســ

االعداد املهنية وإصالح  

 األخطاء الواردة

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

ـــــوم ـــ ـــ   يــ
  

ـــــة    - 8 ـــــائــمــ قــ ــتــخــراج  ــ ـــ ـــ ـــ اســ

فــي   ـــــة  ـــــائــيــ نــهــ ـــــل  ــــــجــيــ ـــ ـــ تســ

 االعداد املهنية  

 احالتها لإلمضاء  -

ـــــة  - ــيــ ـــ ــلــ ـــ ــمــ ـــ ــعــ ـــ بــ ــام  ـــ ــيــ ـــ ــقــ ـــ الــ

 التصديق 

للشؤون  اإلدارة الفرعية 

 االدارية 

ــني  ــ ـــ ـــ  حيـــ

 يومان 

ــــني  ـــ  حيـــ

   منظومة "انصاف" 

استخراج إعالم   9

بالعدد املنهي الخاص 

 بكل عون  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

ــني  ــ ـــ ـــ    منظومة "انصاف"  حيـــ

إحالة االعالم بالعدد   10

املنهي لرؤساء الهياكل 

قصد إعالم االعوان 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

    أسبــــــــوع
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هم بالنظر  ين إليالراجع

 بها 

ــول  11 ــ ـــ ـــ ـــ بـــوصــ ـــــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـــوصــ الـ

ــة  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاصــ الخــ ـــــتالم  ـــ ـــ االســ

لألعوان  بـــــالعـــــدد املنهي 

 من طرف الهياكل 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

    غير محدد 

حفظ بطاقات االعداد   12

ـــــات   ـــــفــ ـــــلــ ـــــاملــ بــ ـــــة  ـــــيــ ـــــنــ ـــــهــ املــ

 اإلدارية لألعوان 

للشؤون   اإلدارة الفرعية

ة االداري  

ــــني  ــ ـــ ـــ املتعلق   2000أكتوبر   3قرار الوزير األول املؤرخ في   حيـــ

ـــــتبقــاء الوثــائق  ـــ ـــ ــــادقــة على جــداول مــدد اســ ـــ ـــ ـــ بــاملصــ

 املشتركة بين الوزارات واملؤسسات العمومية

 

حفظ االعالم بالعدد   13

املنهي بعنوان تلك 

السنة بحاوية  

 مخصصة لذلك  

ون  اإلدارة الفرعية للشؤ 

 االدارية 

ــني  ـــ ـــ املتعلق   2000أكتوبر   3قرار الوزير األول املؤرخ في   حيـــ

ـــــتبقــاء الوثــائق  ـــ ـــ ــــادقــة على جــداول مــدد اســ ـــ ـــ ـــ بــاملصــ

 املشتركة بين الوزارات واملؤسسات العمومية

سنوات  3تحفظ ملدة -

باألرشيف الجاري ثم يتم 

 اتالفها 

 

 

 

 

 : ارة املسندة ألعوان الوز  : املنح 4االجراء عدد

 منحة التغطية1- 4

 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

اإلجراء ) إنجاز 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

239 

اسناد   1 بطاقات  اعداد 

التقييمي   العدد 

بمنحة   الخاص 

الى   وارسالها  التغطية 

املعنية   اإلدارات 

طرف  إلمضائها   من 

 الرئيس املباشر

 مكتب الضبط املركزي 

 

 يومان 

ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــيســ ــــلــ عــ ـــــة  ــــومــ ــــظــ ــــنــ مــ

 اإللكتروني فيللتصـــــرف  

ـــــالت   ـــ ـــ أو البريـد   –املراســ

 اإللكتروني

فيفري   15مؤرخ في  2013لسنة  1371األمر عدد 

2013 

 

اسناد   2 قرار  اعداد 

وقرار   التغطية  منحة 

األعوان   في ضبط عدد 

باملنحة   املنتفعين 

املقاييس  يتضمن 

الغيابات  ال تالية: 

أيام  والعقوبات، 

عدد   الفعلية،  العمل 

املباشر،   الرئيس 

الخام  املنحة  مقدار 

اإلدارة الفرعيةللشؤون  

 اإلدارية 
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الخام وامل قدار 

 املستحق للدفع، 

لإلمضاء   3 القرار  ارسال 

 من طرف رئيس اإلدارة
 

 إدارة الشؤون

 اإلدارية واملالية 

  
  

مطابقة   4 نسخ  اعداد 

القرارات  لألص من  ل 

اإلدارة وارساله  الى  ا 

للشؤون  الفرعية 

بقية   الستكمال  املالية 

 اإلجراءات 

اإلدارة الفرعيةللشؤون  

 اإلدارية 

اإلدارة الفرعيةللشؤون  

 املالية 

ـــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

ـــــ ى من  ـــ بالقرار ممضــ

 قبل رئيس اإلدارة 

 
  

ـــــن   5 مــ ــــــل  ـــ ـــ ـــ ـــ األصــ ـــــظ  ـــــفــ حــ

 القرارات
 

اإلدارة الفرعيةللشؤون  

 اإلدارية 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منحة اإلنتاج : 2- 4
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وصف مفصل ملراحل  املراحل 

اإلجراء ) إنجاز 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

ــــــناد   1 ـــ اعداد بطاقات اســ

ـــــي   ـــــمــ ــيــ ـــ ــيــ ـــ ـــــقــ ــتــ ـــ الــ ـــــدد  ـــــعــ الــ

الخـاص بمنحـة اإلنتـاج  

ــــــالهــا الى اإلدارات   ـــ ـــ وارســ

ــائهـــ  ــ ـــ ـــ ـــ ا من املعنيـــة إلمضــ

 طرف الرئيس املباشر

 مكتب الضبط املركزي 

 

 

 أسبوع

ــي   ــ ـــــة    –ورقــ ــــومــ ــــظــ ــنــ ــ مــ أو 

ـــــرف  ـــ ـــ ـــ لــــلــــتصــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ عــــلــــيســ

ــــي  ـــ ـــ فــ ــــي   ـــ ـــ ــــرونــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ ــــكــ ـــ ـــ اإللــ

 .املراسالت

 لسنة 187*األمر عدد 

 1988املؤرخ في فيفري  1988

أوت   15املؤرخ في  1994لسنة  1706*األمر عدد 

1994 

 

ــــداد   2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ األعــ إدراج 

ـــــى  ــلــ ـــ عــ ـــــة  ــيــ ـــ ـــــمــ ــيــ ـــ ــيــ ـــ ـــــقــ ــتــ ـــ الــ

 املنظومة

 
ـــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

ـــاد  بب ـــــنــ ـــ ـــ اســ ـــات  ـــاقــ طــ

لعدد التقييمي  من ا

 اإلدارات املعنية  

 منظومة انصاف 
 

ـــــاد   3 ــــــنــ ـــ ـــ ـــ اســ قـــــرار  ـــــداد  اعــ

 منحة اإلنتاج  
 

 
بعد مصادقة املركز  

لإلعالميـــــة   الوطنيـــــة 

قــرار  ـــروع  ـــ ـــ ـــ عــلــى مشــ

 اسناد املنحة

 
 

ارسال القرار والكشف  4

طــــرف   مــــن  ـــــاء  ـــ ـــ ـــ ـــ لــــإلمضــ

 رئيس اإلدارة
 

 إدارة الشؤون

 اإلدارية واملالية 

  بان في اإل 
 

اعداد نسخ مطابقة   5

لألصل من القرارات 

وارسالها الى اإلدارة  

الفرعية للشؤون 

 اإلدارة الفرعية

 للشؤون املالية 

ـــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

ـــــ ى من  ـــ بالقرار ممضــ

 رئيس اإلدارة
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املالية إلستكمال بقية  

 اإلجراءات 

حفظ األصل من   6

 القرارات 

    

 ديوان وأعوان الوزارة منحة الساعات اإلضافية ألعوان ال :  3- 4
 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

اإلجراء 

 )إنجازالخدمة( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة 

تجميع جذاذات  1

بيانات في حساب  

مستحقات بعنوان 

ساعات إضافية  

لألعوان املباشرين  

بالديوان والذين قاموا  

ساعات عمل إضافية ب

 فعلية

   - مكتب الضبط املركزي 

 

ــي    ــ ـــــة    –ورقــ ــــومــ ــــظــ ــنــ ــ مــ أو 

ـــــرف  ـــ ـــ ـــ لــــلــــتصــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ عــــلــــيســ

ــــي  ـــ ـــ فــ ــــي   ـــ ـــ ــــرونــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ ــــكــ ـــ ـــ اإللــ

 .املراسالت

أوت   24املؤرخ في  1987لسنة  1097األمر عدد *

1987 

 

اعداد قائمة في أعوان   2

الديوان املنتفعين  

بمنحة الساعات 

 اإلضافية، 

 
ـــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

 بالجذاذات 

 يومان 

مارس   30املؤرخ في  1998سنة ل 728دد *األمر ع 

1998 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

243 

اعداد قرار اسناد   3

 املنحة 

 إدارة الشؤون

 اإلدارية واملالية 

   

ارسال القرار لإلمضاء  4

 من طرف الوزير

 إدارة الشؤون

 اإلدارية واملالية 

    

ارسال القرار بعد   5

اإلمضاء الى مصالح 

رئاسة الحكومة ووزارة  

 املالية للتأشيرة عليه 

 

ـــل  مصالح رئاسة الحكومة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

ـــــ ى من  ـــ بالقرار ممضــ

 قبل السيد الوزير

ــي   ــ ـــــة    –ورقــ ــــومــ ــــظــ ــنــ ــ مــ أو 

ـــــرف  ـــ ـــ ـــ لــــلــــتصــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ عــــلــــيســ

ــــي  ـــ ـــ فــ ــــي   ـــ ـــ ــــرونــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ ــــكــ ـــ ـــ اإللــ

 .املراسالت

  

بعد اإلمضاء اعداد  6

نسخة مطابقة لألصل 

من القرار وارساله الى 

اإلدارة الفرعية  

للشؤون املالية  

إلستكمال بقية  

 اإلجراءات 

للشؤون   اإلدارة الفرعية

 املالية 

ـــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

بالقرار مؤشــــر عليه  

ــــــالح ــــــة   من مصــ رئاســ

ووزارة   ــــــة  ــــــومــ ــــــكــ ــــــحــ الــ

 املالية

   

حفظ األصل من   7

 القرارات

 
 ورقي 

  

 منحة السياقة والصيانة للعملةو منحة املسؤولية و منحة الساعات اإلضافية : 4-4
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وصف مفصل ملراحل  املراحل 

 )إنجاز اإلجراء 

 الخدمة ( 

لة عنية املتدخاألطراف امل  املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال 

ـــــذاذات  1 ـــ جــ ـــــع  ـــ ـــــيــ ـــ ـــــمــ ـــ ـــــجــ ـــ تــ

ـــــاب  ـــ ـــ ـــ ـــ فــــي حســ ـــــات  ـــــانــ بــــيــ

بــعــنــوان   ـــــات  ــــــتــحــقــ ـــ ـــ مســ

 املعنيةنحة  امل

 مكتب الضبط املركزي 

 

 

 ورقي

ـــــدد  * عــ ـــــة    2509األمـــر  ــنــ ــ ـــ ـــ ـــ فـــي    1998لســ  18املـــؤرخ 

 1998ديسمبر  

ـــــنـة    1083*األمر عـدد  ـــ ـــ   أوت   22املؤرخ في   1980لســ

1980 

ـــــنة    728*األمر عدد   ـــ ـــ مارس   30املؤرخ في   1998لســ

1998 

 

ـــــرار   2 قــ ـــــداد  ـــــة املـــــــ اعــ ـــــحــ نــ

ـــج   ـــ ـــامــ ـــ ـــرنــ ـــ ـــبــ ـــ الــ ــــب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حســ

ــــــع  ــــــراجــ املــ ــــــن  ـــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتضــ يــ

في  ــــة  ــائمــ ــ وقــ ــــة  ــــانونيــ القــ

 العملة حسب الرتبة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية  

ـــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

 بالجذاذات

 

ارســـال القرار لإلمضـــاء   3

 من طرف رئيس اإلدارة

 إدارة الشؤون

 اإلدارية واملالية 

  يوم واحد

ــاء اعــــداد  4 ـــ ـــ ـــ ـــ بعــــد اإلمضــ

نســـخة مطابقة لألصـــل 

ــاله الى  ــ ـــ من القرار وارســ

ــة   ــ ـــ ـــ ــيــ ــ ـــ ـــ ــرعــ ــ ـــ ـــ ــفــ ــ ـــ ـــ الــ اإلدارة 

ـــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

ـــــ ى من  ـــ بالقرار ممضــ

 قبل السيد الوزير
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ــــة  ـــ ــــيــ ـــ ــــالــ ـــ املــ ــــؤون  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلشــ ـــ لــ

ـــــة  ــيــ ــ ــقــ ــ بــ ـــــال  ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ الســ

 اإلجراءات 

ـــــن   5 مــ ــــــل  ـــ ـــ ـــ ـــ األصــ ـــــظ  ـــــفــ حــ

 القرارات

   

 ألعوان الوزارة  ط الوظيفية : التسمية في الخط 5 دعد  اإلجراء
 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

اإلجراء ) إنجاز 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

ــــــال بمطلـــــب او   1 ـــ ـــ ـــ اإلتصــ

ـــــح لخطــة  ـــ ـــ إقتراح الترشــ

ــريــــق   طــ عــــن  ـــــة  ــيــ ــفــ ــيــ وظــ

 التسلسل اإلداري 

ـــــنة   33القانون عدد  -   مكتب الضبط املركزي  ـــ ـــ أوت    27املؤرخ في   2015لســ

ــا    2015 العليــ ــة  ــدنيــ ــائف املــ ـــــبط الوظــ ـــ ـــ املتعلق بضــ

 من الدستور  92طبقا ألحكام الفصل 

ـــــدد    - عــ الحكومي  األمر  ـــــة    320وعلى  ـــــنــ ـــ ـــ   2016لســ

ـــــي   ـــ ـــ فــ ـــــؤرخ  ـــ ـــ ـــــارس    11املــ ـــ ـــ ـــــق   2016مــ ـــ ـــ ـــــلــ ـــ ـــ ـــــعــ ـــ ـــ ـــــتــ ـــ ـــ املــ

ــــــالحكومـةإلىوزير   ـــ ـــ ـــــالحيـاترئيســ ـــ ـــ ـــــصــ ـــ ـــ ـــــبعضــ ـــ ـــ بتفويضــ

 تكنولوجياتاالتصالواالقتصادالرقمي 

فريل  أ  24املؤرخ في    2006لسنة    1245األمر عدد  -

الخطط   2006 إسناد  نظام  بضبط  املتعلق 

 الوظيفية باإلدارة املركزية واإلعفاء منها

ــائف  -  في الوظــ يتم التعيين 

ـــــوص   ـــ ـــ املــــدنيــــة العليــــا املنصــ

ـــــل   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــالـــــفصــ بــ ـــــا  مـــــن   2عـــــلـــــيـــــهــ

ــانون  ــ ــدد    القــ ــ ــة    33عــ ــ ـــــنــ ـــ ـــ لســ

ـــــاء  2015 ـــــفــ أو    واإلعــ ـــــا  ــهــ ـــ ــنــ ـــ مــ

االســــتبقاء بها بمقتضــــ ى أمر 

 حكومي 

ــيـــــن - ــيـــ ــتـــــعـــ ـــــالـــ ــمــ ــتـــ ــيـــــر    ويـــ غـــ فـــــي 

ـــــوص عليهـا  ـــ ـــ الوظـائف املنصــ

ـــــل   ـــ ـــ ـــ ـــ ــالفصــ ــ ــانون من    2بــ ــ  القــ

ـــــنة    33عدد  ـــ بقرار  2015لســ

دراسة املطلب والتثبت  2

ــــروط   ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ تـــــوفـــــر  مـــــن 

القانونية للمعني باألمر 

ـــي  فــ ـــور  ــغــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ ـــر  ـــوفــ وتــ

 الخطة املذكورة

ـــــؤون   ـــ ـــ اإلدارة الفرعيــــة للشــ

 االدارية

ـــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

ــــةلاإقتراح  بــــــ  ـــــميــ ـــ ـــ  تســ

 وظيفيةالخطة لل
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ــي  3 ـــ ـــ فــ ــرة  ـــ ـــ ــذكــ ـــ ـــ مــ ــداد  ـــ ـــ اعــ

ـــــهــا على  ـــ ـــ الغرض وعرضــ

ـــــر   ـــ ـــ ـــــوزيــ ـــ ـــ الــ ـــــد  ـــ ـــ ــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الســ

مصــحوبة بمشــروع أمر 

ـــــروع  ـــ أمر الحكومي  مشــ

ـــــهو  ــــــروع    تـرجـمـتــ ـــ ـــ مشــ أو 

تسمية للترجمته و   قرار

 في خطة وظيفية

ـــــالح   ـــ ـــ ـــ اإلدارة العــــامــــة للمصــ

 املشتركة

 الوزيرالسيد 

 يومان 

عدد  -  في    1980لسنة    526األمر  ماي    8املؤرخ 

1980 

عدد  - في    2000لسنة    1182األمر  ماي    22املؤرخ 

2000 

عدد  - في    2012لسنة    1998األمر    11املؤرخ 

 2012مبر سبت

عدد  - في  املؤ   2012لسنة    1997األمر   11رخ  

 2012سبتمبر 

من رئيس الحكومة وباقتراح  

ـــــارس  ــمــ يــ ـــــذي  الــ الــــوزيــــر  مــــن 

ـــــل أو   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلســ ـــ ـــ ـــ الــتســ ـــــة  ـــلــطــ ـــ ـــ ـــ ســ

 .اإلشراف اإلداري 

 

ـــــروع   4 ـــ ـــ ــــة مشــ ــالــ ــ األمر احــ

 لى ع الحكومي أو القرار

ـــــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاســ ــ ـــ رئــ ــح  ــ ـــ ـــــالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مصــ

ـــــاء   ـــ ـــ ـــ ـــ لـــإلمضــ ـــــة  الـــحـــكـــومــ

والنشر بالرائد الرسمي 

 للجمهورية التونسية

ـــل   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوصــ ــتــ ــــ الــ ــــــال  حــ

ـــــر  ـــ األمــ ـــــروع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــمشــ ـــ بــ

الـقــرار  أو  الـحــكــومـي 

ـــــل   قــبــ مــن  ـــــ ــى  ـــ ـــ مــمضــ

 السيد الوزير

 

ـــــروع القرار  5 ـــ ـــ اعـــداد مشــ

املنـح   ـــــبـط  ـــ ـــ بضــ املرتبـط 

املخولـة بعنوان الخطـة  

ــــــر األمر  ـــ املعنيةبعد نشــ

ـــــؤون   ـــ ـــ اإلدارة الفرعيــــة للشــ

 االدارية

ــــــدور   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صــ ــــــد  ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ عــ

بـــــالرائـــــد  ـــــميـــــة  ـــ ـــ التســ

ــــــمي للجمهورية  الرســ

 التونسية

 منظومة "انصاف" 
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الخاص بتســــمية املعني 

ـــمي  رائبالباألمر  ـــ ـــ د الرســ

 للجمهورية التونسية

القرار عرض   6 ـــــروع  ـــ ـــ مشــ

ــــاء  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــإلمضــ لــ ــــــور  ــــــذكــ املــ

 وتثبيته

 

 يوم

 

ـــن   7 مــ ـــــة  ــخــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ نســ ـــــة  ـــــالــ إحــ

اإلدارة   ـــى  ـــ ـــ الــ ـــرار  ـــ ـــ ـــقــ ـــ ـــ الــ

ــــــؤون  ـــ ـــ ـــ لـــــلشــ ـــــة  الـــــفـــــرعـــــيــ

 املالية

 ةاإلدارة الفرعي

 للشؤون املالية 

حال التوصل 

 بالقرار ممض ى 

 

ــــن   8 مــ ـــــة  ــخــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ نســ ــــظ  ــــفــ حــ

ـــــخــــة من  ـــ ـــ القرار مع نســ

ـــــمي بملف  ـــ ـــ الرائــد الرســ

 املعني باألمر

  األرشيف

ـــــات   9 ــمــ ــ ـــــائــ ــقــ ــ الــ ــن  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ تــ

ـــــالـخـطـط  بــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاصــ الـخــ

 الوظيفية  
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 العطل   :6االجراء عدد

 عطل االستراحة السنوية: 1- 6
 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

 اإلجراء 

إنجاز الخدمة ( )   

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة 

1 

 

عطلة  تلقي مطلب في 

 استراحة

 مكتب الضبط املركزي 

 املعني باألمر

ـــني  ـــ  البريد الوارد حيـــ

 البريد االلكتروني 

  12املؤرخ في  1983لسنة  112القانون عدد 

املتعلق بضبط النظام االساس ي  1983 ديسمبر

ن الدولة والجماعات املحلية  العام ألعوا

 واملؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية 

 

التثبت من رصيد  *  2

املعني باألمر من عطل 

 االستراحة السنوية

* في صورة توفر 

الرصيد املطلوب لدى 

إعداد املعني باألمر يتم 

قرار في إسناد رخصة  

 استراحة في عطلة 

* في صورة عدم وجود  

رصيد من عطل 

االستراحة للمعني 

باألمر او جزء منه يتم  

إعداد قرار في اسناد  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

ة االداري  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

ــــــوم ـــ ـــ  يــ

 

 حيني 

 

 

ـــني   حيـــ

 

 

 

ــــــوم ـــ ـــ  يــ

 منظومة "انصاف" 
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عطلة استراحة للمدة 

 املسموح بها 

* إعالم املعني باألمر  

بعدم تقدمه بمطلب  

استراحة مستقبال اال  

بعد تكوين رصيد   

جديد من عطل  

 االستراحة

إحالة القرار *  3

 لإلمضاء

  ورقي حيني 

  منظومة "انصاف"  حيني  * التصديق على القرار 4

ــــــوم بطاقة العطل* تحيين  5 ـــ   بطاقة متابعة ورقية  يــ

بحاوية * حفظ القرار   6

خاصة بعطل 

 االستراحة

  ورقي 

 

 :تأجيل عطل االستراحة السنوية  6-2

* إعداد مذكرة  1

عامة حول تأجيل  

عطلة االستراحة 

السنوية التي تلي 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 
 

 تاريخ املذكرة

دداملح  األجل  

 البريد االلكتروني 
 1998جانفي   23املؤرخ في  3منشور عدد  -

 2010جوان  11املؤرخ في  19منشور عدد  -
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مباشرة سنة  

استحقاق العطلة 

وتحديد تاريخ لتلقي 

 املطالب

يوم ( 15)  

* تلقي مطالب  2

 التأجيل 

 البريد االلكتروني 

 املعني باألمر

  البريد االلكتروني 

* استخراج جدول  3

تفصيلي في عطل  

االستراحة من 

منظومة "انصاف"  

ت من رصيد للتثب

عطل االعوان 

املعنيين بالتأجيل  

ومدى مطابقته 

نصوص للمدة امل

عليها بمطلب 

 التأجيل

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

ــــــوم ـــ   منظومة "انصاف"  يــ

* إعداد قرارات   4

التأجيل في الغرض  

والتنصيص فيها على  

املدة املستوجبة  

 للتأجيل 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

دارية اإل   

ــــام  3 ـــ ـــ أيـ    
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* إحالة القرارات  5

 لإلمضاء

   حيني  

* تسجيل القرارات  6

ضمن كراس  

الواردات واسنادها  

 رقم تسجيل  

   

* إعداد نسخ   7

مطابقة لألصل من 

 القرارات 

   يوم 

* إحالة النسخ الى  8

 املعنيين باألمر  

    يومان  

* تحيين بطاقة   9

 العطل  

ة متابعة ورقية اقبط حيني      

* حفظ القرارات  10

بامللفات اإلدارية 

 للمعنيين باألمر 

 

 

   ورقي 

 :عطل املرض العادي 6-3
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*تلقي شهادة طبية   1

البريد  طريق  عن 

 الوارد

 

ــــدد  - ورقي مفتوح مكتب الضبط املركزي  عــ ــــانون  ــــة    112القــ ـــــنــ ـــ ـــ في    1983لســ  12املؤرخ 

ــمبر   ــ ــا  1983ديســ ــ ــبط النظام األســ ــ ــ ي  املتعلق بضــ ــ ســ

ـــــة  ــيــ ــلــ ــحــ املــ ـــــات  ـــــاعــ ــمــ ــجــ والــ ـــــة  ـــــدولــ الــ ألعــــوان  ـــــام  ــعــ الــ

 ية  واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار 

 1998جانفي    23املؤرخ في  3منشور عدد -

*يتم استشارة اللجنة 

الطبية املختصة  لعطل 

ما تجاوز  املرض العادي اذا 

يوما او اذا ما أصيب  30

العون بمرض مباشرة بعد 

 انتهاء عطلة استراحة. 

عطلة  داإع 2 قرار  د 

 في مرض عادي 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

  منظومة "انصاف"  حيني 

القرار  3 إحالة   *

 لإلمضاء

  ورقي يــوم

على   4 التصديق   *

 القرار 

  منظومة "انصاف"  حيني 

بطاقة  *   5 تحيين 

 العطل 

  بطاقة متابعة ورقية 

  ورقي * حفظ القرارات 6

 دة  عطلة الوال  6-4

ـــة    - 1 طبيــ ـــادة  ـــــهــ ـــ ـــ تلقي شــ

عن طريق البريــد الوارد 

ب   ـــــة والدة  عـطـلــ  60فـي 

 يوما

 مكتب الضبط املركزي 

 املعني باألمر

ـــــدد   ورقي حيني  عــ ـــــانـون  ـــــة    112الـقــ ــنــ ـــ ـــ ـــ فـي    1983لســ  12املـؤرخ 

ــمبر   ــ ــ ي    1983ديســ ــ ــاســ ــ ــبط النظام األســ ــ املتعلق بضــ

ـــــة  ــيــ ــلــ ــحــ املــ ـــــات  ـــــاعــ ــمــ ــجــ والــ ـــــة  ـــــدولــ الــ ألعــــوان  ـــــام  ــعــ الــ

 لصبغة اإلداريةواملؤسسات العمومية ذات ا

ساعة من تاريخ  48قبل 

 االنقطاع عن العمل
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ـــــة   2 عـطـلــ فـي  قـرار  ـــــداد  إعــ

 والدة  

ـــــؤون   ـــ ـــ اإلدارة الفرعيــــة للشــ

 اإلدارية

  منظومة "انصاف"

 

 

 

 

   يوم لإلمضاءإحالة القرار    - 3

  منظومة "انصاف" حيني  التصديق على القرار  - 4

بعة ورقيةبطاقة متا يوم تحيين بطاقة العطل - 5   

ـــــاملــلــف    - 6 الــقــراربــ حــفــظ 

 االداري للمعنية باألمر

  ورقي

 :عطلة األمومة6-5

تلقي مطلب في عطلة   - 1

مذيل بموافقة الرئيس 

 املباشر 

 املعني باألمر

 مكتب الضبط املركزي 

يوما من   15قبل 

 نهاية عطلة الوالدة 

عدد   البريد الوارد في    1983لسنة    112القانون    12املؤرخ 

األساس ي    1983يسمبر  د النظام  بضبط  املتعلق 

املحلية  ا والجماعات  الدولة  ألعوان  لعام 

 واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

 

إعداد قرار في عطلة  - 2

 أمومة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

  منظومة "انصاف"  حيني 

  ورقي يوم إحالة القرار لإلمضاء - 3

القرار   التصديق على - 4

نظومة  على م

 "انصاف"

  منظومة "انصاف"  حيني 

  بطاقة متابعة ورقية  تحيين بطاقة العطل  - 5
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حفظ القرار بامللف    6

 االداري للمعنية باألمر 

  ورقي

 :راحة الرضاعة6-6

تلقي مطلب في راحة  * 1

 رضاعة  

 مكتب الضبط املركزي 

 املعنية باألمر 

 1998جانفي  23املؤرخ في  3نشور عدد ملا البريد االلكتروني  حيني 

 

 

* إعداد مذكرة  2

للمعنية باألمر تحت 

إشراف الرئيس 

املباشر يحدد فيها  

بداية الفترة املعنية  

 ونهايتها 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 الرئيس املباشر

  ورقي يوم

* إحالة املذكرة  3

 لإلمضاء

   يوم

إلى  * إحالة املذكرة  4

مر  تحت  عنية باأل امل

إشراف الرئيس 

 املباشر 

 

 مكتب الضبط املركزي 

 الرئيس املباشر

باألمر املعنية   

   البريد االلكتروني  يوم

 :العطل االستثنائية 6-7
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* تلقي مطلـب في عطلـة   1

ــائيـــــة مرفوق ـــــتثنـــ ـــ ـــ فـــــا اســ

 بوثيقة للتعليل

 الرئيس املباشر

 مكتب الضبط املركزي 

ـــــانـون   البريد االلكتوني حيني  ـــــدد  الـقــ ـــــة    112عــ ــنــ ـــ ـــ ـــ فـي    1983لســ  12املـؤرخ 

ــمبر   ــ ــ ي    1983ديســ ــ ــاســ ــ ــبط النظام األســ ــ املتعلق بضــ

ـــــام   ــعــ ـــــة الــ ــيــ ــلــ ــحــ املــ ـــــات  ـــــاعــ ــمــ ــجــ والــ ـــــة  ـــــدولــ الــ ألعــــوان 

 واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 

* إعــداد قرار في عطلــة   2

 استثنائية  

ـــــؤون   ـــ ـــ اإلدارة الفرعيــــة للشــ

 االدارية

 يوم

 

  منظومة "انصاف"

ــرار  3 ــ ـــ ـــ ــقــ ــ ـــ ـــ الــ ــة  ــ ـــ ـــ ــالــ ــ ـــ ـــ إحــ  *

 لإلمضاء

  ورقي

  منظومة "انصاف" حيني  * التصديق على القرار  4

  بطاقة متابعة ورقية تحيين بطاقة العطل*  5

  ورقي * حفظ القرار 6

 : عطل املرض طويل األمد 6-8

 

1 

عطلة في  تلقي مطلب  *  

األمد  طويل  مرض 

طبية   بشهادة  مدعما 

سري   ظرف  في  وأخرى 

التسلسل   طريق  عن 

اآلجال     إلداري ا في 

 القانونية

 مكتب الضبط املركزي 

 

 

حيني    ورقي 

 البريد االلكنروني 

فيفري   11املؤرخ في  1988لسنة  191األمر عدد 

واملتعلق بعطل املرض التي تمنح ألعوان   1988

الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات 

 العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

آجال تقديم الشهادة 

عة سا 48لطبية ال يتعدى ا

الغياب عن من تاريخ 

 مباشرة العمل
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* تحـديـد تـاريخ النعقـاد   2

اللجنـة الطبيـة الوزاريـة  

ــع  مــ ــــــيــــق  ـــ ـــ ـــ ــنســ ــتــ الــ ـــــد  ــعــ بــ

األطبــاء وإعــداد مــذكرة 

ـــــاء   ـــبــ ـــألطــ لــ ـــرض  ـــغــ الــ ـــي  فــ

اإلدارة   ــــــن  عــ ــــــل  ــــــثــ ــــــمــ ومــ

ـــــة  ـــــفــ ـــــيــ ـــــوظــ ـــــلــ لــ ـــــة  ـــــامــ ـــــعــ الــ

 العمومية

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

 

جنة الطبية للا  

يمكن لإلدارة أن تتخذ   - ورقي يومان 

فرار في تمتيع العون بعطلة 

مرض طويل األمد إذا ما 

بلغ الى علمها انه مصاب  

بمرض  قد يشكل خطرا  

على صحته أو على صحة  

زمالئه ويتم عرض ملفه 

على انظار اللجنة الطبية  

 الوزارية

ـــــل  3 ـــــات عطــ ملفــ *عرض 

على املرض طويل األمد  

اللجنـــــة الطبيـــــة   انظـــــار 

 الوزارية 

من   - ــــة  ـــــخــ ـــ ـــ نســ ــــة  ــالــ ــ إحــ

ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ الـــــجـــــلســ ــــــر  ـــ ـــ ـــ مـــــحضــ

ــــادات  ـــ ـــ ـــ وبطــاقــات االرشــ

ــــرف   طــ ــن  ــ مــ ـــــاة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمضــ مــ

ــــق  ــــريــ طــ ــــن  عــ ـــــة  ــــنــ ــــجــ ــــلــ الــ

ــــى  ـــ الــ ــــال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ارســ ــــدول  ـــ جــ

او   ـــــا  ــيــ ــلـ الـــعـ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدرســ املــ

  18املؤرخ في  2019لسنة  168االمر عدد  ورقي نصف يوم 

املتعلق بإحداث اللجان الطبية   2019فيفري 

بتها ومشموالتها وطرق  لعطل املرض وضبط تركي

 سيرها  

قرار وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد   -

املتعلق بضبط   2019جويلية  1الرقمي املؤرخ في 

تركيبة وتسيير مشموالت اللجنة الطبية لعطل 

العادي وعطل املرض طويل األمد التابعة املرض 

 لوزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي 

يل  تمنح عطلة مرض طو 
سنوات مرة  5األمد ملدة 

  واحدة طيلة الحياة املهنية
 حسب الشروط التالية: 

 سنوات بكامل األجر  3

 سنتين بنصف األجر 2

اللجنة الطبية الوزارية   -
تنظر في ملفات أعوان 

الوزارة وأعوان املدرسية  
العليا للمواصالت واملعهد 

العالي للدراسات 
 التكنولوجية في املواصالت
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ــــي   ـــ ـــ ــــالــ ـــ ـــ ــعــ ــ ـــ ـــ الــ ــــد  ـــ ـــ ــهــ ــ ـــ ـــ ــعــ ــ ـــ ـــ املــ

ـــــة  ــيــ ــ ــقــ ــ بــ ـــــال  ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ الســ

 االجراءات

موافقة  في صورة 4
اللجنة الطبية  

 :الوزارية

عطلة  اعداد قرار في-
 مرض طويل األمد "  

إحالة القرار  -
 لإلمضاء

التصديق على القرار   -
على منظومة  

 "انصاف"

 تحيين بطاقة العطل   -

 حفظ القرار   -

 منظومة "انصاف"  يومان 

 ورقي

تجديد عطلة مرض طويل  

يوما من   15األمد تتم قبل 

طلة االولىتاريخ نهاية الع  

ــــــورة عدم  5 موافقة في صــ

ــــــة   ــــــيــ ــــــبــ ــــــطــ الــ ــــــة  ــــــنــ ــــــجــ ــــــلــ الــ

 : الوزارية

ال يتم منح عطلة   -
 املرض طويل األمد  

يتم تسوية مدة  -
الغياب بواسطة منح  
عطلة مرض عادي أو  
الحجز من املرتب ملدة  

 العطلة

 

 

 

 

 

 

 منظومة "انصاف" 

 

 

 

 

 ورقي
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إمكانية تسليط  -
 عقوبة تأديبية

إعداد قرار في  -
 الغرض  

إحالة القرار  -
 لإلمضاء

 قرار  ق على الالتصدي -

 تحيين بطاقة العطل  -

 حفظ القرار  -

* إعداد قرار في غياب  
غير شرعي ملدة  

االنقطاع على منظومة  
 "انصاف"

القرار إحالة  -
 لإلمضاء

التصديق على القرار   -
على منظومة  

 »انصاف"

 إعالم املعني باألمر  -

إحالة نسخة   -
مطابقة لألصل من 

 القرار للشؤون املالية 

حياة  جذاذة التحيين  -
 املهنية  

حفظ القرار بامللف   -
 اإلداري للعون  

  يومان 

 بطاقة متابعة ورقية 

 

 

 

 

 

 

 جذاذة الحياة املهنية 

 

 :املراقبة الطبية   6-9
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 املراقبة الطبية املرتبطة باللجنة الطبية  1- 6-9
 

ملتدخلة األطراف ا وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل  املنظومة   اآلجال 

 املعتمدة 

القانونية املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات 

الطبية    - 1 اللجنة  وبعد  تقرر  الوزارية 

املتمتعين بعطل   دراسة ملفات االعوان 

املرض طويل األمد  إجراء مراقبة طبية  

اشهر من العطلة   6للذين تجاوزوا مدة  

 والتنصيص على ذلك بمحضر الجلسة

تاريخ انعقاد   لجنة الطبية ء الأعضا

 الجلسة 

عدد    الحكومي   2019لسنة    168األمر 

في   املتعلق    2019فيفري    18املؤرخ 

املرض   لعطل  الطبية  اللجان  بإحداث 

وطرق  ومشموالتها  تركيبتها  وضبط 

 تسييرها 

ومدى  - املرض  طبيعة  ملعرفة  مراقب  طبيب  على  باألمر  املعني  عرض 

 األمد استحقاقه لعطلة املرض طويل 

ساري  - الطبية  املراقبة  العليا  إجراءات  املدرسة  أعوان  على  كذلك  ة 

جميع  اتباع  ويتم  التكنولوجية  للدراسات  العالي  واملعهد  للمواصالت 

 اإلجراءات الجاري بها العمل.

2 -    ( باملراقبة  املعنية  الجهة  مع  التنسيق 

املستشفى( بتحديد موعد إلجراء مراقبة 

 طبية للمعني باألمر

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية

   يوم

الغرض  - 3 في  باألمر  للمعني  برقية  توجيه 

املراقبة  ومكان  وتاريخ  بموعد  إلعالمه 

بشهادة   لالستظهار  دعوته  مع  الطبية 

 طبية في ظرف سري للغرض 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 االدارية

   يوم

الطبيب  - 3 من  مفصل  بتقرير  التوصل 

 ملعني باألمر املراقب لحالة ا

حال التوصل  املراقب الطبيب 

 بالتقرير 

  

الطبية  - 4 اللجنة  على  التقرير  عرض 

 الستكمال بقية اإلجراءات 

 أعضاء اللجنة 

 

  

 *في صورة موافقة الطبيب املراقب:  5

يتم إعداد قرار في عطلة مرض طويل    -

 األمد على منظومة "انصاف" 

 إحالة القرار على االمضاء -

الالتصدي  - على  على  ق  منظومة قرار 

 "انصاف" 

 تحيين بطاقة العطل  -

 حفظ القرار  -

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 االدارية

   يومان
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الطبيب   6 موافقة  عدم  صورة  في   *

 املراقب: 

يتم احتساب املدة عطلة مرض عادي    -

 أو خصمها من االجر 

ودعوته   - باألمر  للمعني  برقية  توجيه 

 لاللتحاق بمقر عمله 

في  عداإ  - قرار  أو  مرض  عطلة  قرار  د 

 غياب غير شرعي على منظومة "انصاف"  

 إحالة القرار على االمضاء -

منظومة   - على  القرار  على  التصديق 

 "انصاف"  

املالية    - إدارة الشؤون  الى  القرار  إحالة 

 )غياب غير شرعي(

تحيين بطاقة العطل أو جذاذة الحياة    -

 املهنية

 للعون(  اري إلدحفظ القرار )امللف ا -

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 االدارية

    يومان

دراسة    - 7 وبعد  الطبية  اللجنة  تقرر 

مرض   بعطل  املتمتعين  االعوان  ملفات 

للذين   طبية  مراقبة  بإجراء  عادي 

مدة   عطلتهم  ويتم    30تجاوزت  يوما 

 التنصيص على ذلك في محضر الجلسة 

تاريخ انعقاد   أعضاء اللجنة الطبية 

 الجلسة 

   

8 -    ( باملراقبة  املعنية  الجهة  مع  التنسيق 

املستشفى( بتحديد موعد إلجراء مراقبة 

 طبية للمعني باألمر

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية

    يومان

الغرض  - 9 في  باألمر  للمعني  برقية  توجيه 

املراقبة  ومكان  وتاريخ  بموعد  إلعالمه 

دعوته   مع  بشهادة  الطبية  لالستظهار 

 سري للغرض  طبية في ظرف
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الطبيب  - 10 من  مفصل  بتقرير  التوصل 

 املراقب لحالة املعني باألمر 

حين التوصل   الطبيب املراقب 

 بالتقرير 

   

الطبية  - 11 اللجنة  على  التقرير  عرض 

 الستكمال بقية اإلجراءات 

تاريخ انعقاد   أعضاء اللجنة 

 الجلسة 

 

   

 موافقة الطبيب املراقب: *في صورة  

عطلة مرض عادي  د قرار في  يتم إعدا  -

 على منظومة "انصاف" 

 إحالة القرار على االمضاء -

منظومة   - على  القرار  على  التصديق 

 "انصاف" 

 تحيين بطاقة العطل  -

 حفظ القرار -

 أعضاء اللجنة 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية

    يوم

عدم   12 صورة  في  الطبيب  *  موافقة 

 املراقب: 

 ض العادي  عطلة املر  حال تمن -

املوافقة    - للمدة  االجر  من  خصم 

 لالنقطاع عن العمل 

على    - شرعي  غير  غياب  في  قرار  إعداد 

 منظومة "انصاف"  

 إحالة القرار على االمضاء -

منظومة   - على  القرار  على  التصديق 

 "انصاف"  

 إعالم املعني باألمر   -

الشؤون    - الى  القرار  من  نسخة  إحالة 

 املالية

 لعطل تحيين بطاقة ا -

 حفظ القرار -

 أعضاء اللجنة 

 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية

    يوم
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 املراقبة الطبية بطلب من رئيس اإلدارة   6-9-2  

املنظومة   اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 املعتمدة 

القانونية املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات 

ا  - 1 رئيس  بإجرايقوم  مراقبة إلدارة   ء  

مرض   بعطل  املتمتعين  لألعوان  إدارية  

 عادي او عطلة مرض طويل األمد 

 رئيس اإلدارة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية

حال التوصل 

بمكتوب في 

 الغرض 

  11املؤرخ في    1988لسنة    191االمر عدد   

املتعلق بعطل املرض التي    1988فيفري  

الى   واتمنح  الدولة  لجماعات أعوان 

ذات   املحلية العمومية  واملؤسسات 

 الصبغة االدارية 

كل   على  السادس عشر  اليوم  من  بداية  آلية  بصفة  املراقبات  تجرى 

بمجموعة عطل مرض عادي   أو  بعطلة  السنة  بداية من  انتفع  عون 

 يوما   15مدتها الجميلة 

بالعنوان    - 2 العون املعني  الى  إعداد زيارة 

الطبية بالشهادة  إجراء    املضمن  أو 

 مراقبة طبية لدى طبيب مراقب 

 الشؤون االجتماعية 

 الطبيب املراقب 

تلتجأ اإلدارة الى املراقبة اإلدارية أو الطبية في حالة إفراط العون في   -  يوم

استعمال عطل املرض العادي ويتن إما الخصم من املرتب ملدة الغياب  

 أغو تسليط عقوبات تأديبية 

 

مقر  د املعني باألمر بفي صورة عدم تواج  - 3

قيامه   عدم  أو  املراقبة  وقت  سكناه 

باملراقبة الطبية لدى الطبيب املراقب أو 

عدم موافقة الطبيب املراقب على عطلة 

 املرض  يعتبر في حالة غياب غير شرعي  

 الشؤون االجتماعية 

 الطبيب املراقب 

 الشؤون االدارية 

حال التوصل 

بنتائج  

 املراقبة

  

مر على أنظار  املعني باأل   عرض وضعية  - 4

إعاد تقرر  التي  الطبية  ارجاعه    ة اللجنة 

لعمله أو  منحه عطلة مرض مع تسوية  

 وضعيته

تاريخ انعقاد   أعضاء اللجنة 

 اللجنة 

  

إعداد قرار في غياب شرعي على منظومة  5

 "انصاف" 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية

    يومان

    إحالة القرار على االمضاء  6

منظومة  7 على  القرار  على  التصديق 

 "انصاف" 

   

    إحالة نسخة من القرار للمعني باألمر   8

اإلدارة   9 الى  القرار  من  نسخة  إحالة 

 الفرعية للشؤون املالية  

   

    تحيين جذاذة الحياة املهنية  10



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

263 

بامللف   11 القرار  للمعني  حفظ  اإلداري 

 باألمر

   

م 12 صورة  اللفي  عطلة  وافقة  على  جنة 

 املرض: 

يتم إعداد قرار عطلة مرض عادي على    -

 منظومة "انصاف" 

 إحالة القرار على االمضاء  -

منظومة   - على  القرار  على  التصديق 

 "انصاف" 

 تحيين بطاقة العطل  -

 حفظ القرار -

 أعضاء اللجنة 

 

للشؤون  اإلدارة الفرعية 

 االدارية

    يومان

 

 

 

 

 لتكوين املستمر: ا7اإلجراء عدد 

 

 

 

ة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري 
ّ
املنظومة  االجال األطراف املتدخل

 املعتمدة 

صوص 
ّ
املراجع والن

 املعتمدة 

 املالحظات

التوصل بمراسلة من املدرسة الوطنية لإلدارة  1

للوزارة حول قائمة األعوان الراجعين بالنظر 

واملعنيين بالتكوين املستمر الحضوري متضمنة 

 يخ انطالق التكوين. لتار 

 املدرسة الوطنية لإلدارة 

 

 

ورقيا أو بالبريد   

 اإللكتروني

 

لسنة   1220ألمر عدد ا

جوان  7املؤرخ في  1993

1993 
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يتم استخراج قرار عطلة تكوين مستمر على  2

 منظومة إنصاف وعرضه على اإلمضاء

 

إدارة الشؤون 

 اإلدارية واملالية

 

 

حال التوصل  

 باملراسلة 

 

 فإنصا

  

بعد إمضاء القرار يتم املصادقة عليه وتمكين   3

 العون املعني من نسخة من القرار.  

 ورقيا حال إمضاء القرار  رئيس اإلدارة

  حينيا   يتم حفظ القرار بملف العون.  4

العون مهامه  بعد استكمال مدة العطلة يباشر  5

بإدارته األصلية وتعمير بطاقة في مباشرة 

 ض. العمل في الغر 

 

إدارة الشؤون اإلدارية  

 واملالية

  

يتم استخراج قرار استئناف عمل العون على  6

منظومة إنصاف وإمضائه واملصادقة عليه  

منذ تاريخ مباشرته في انتظار التوصل بمحضر 

 جلسة لجنة التكوين املستمر. 

إدارة الشؤون اإلدارية  

 واملالية

 رئيس اإلدارة

حال مباشرة  

 العون  

 

توصل بمحضر جلسة اللجنة املختصة  ال عند 7

يتم إنجاز مشروع قرار ترقية العون على 

منظومة إنصاف حسب التاريخ املوجود  

 بمحضر الجلسة.

إدارة الشؤون اإلدارية  

 واملالية

 رئيس اإلدارة

 إنصاف حينيا 

 ورقيا

يتم عرض القرار على اإلمضاء ثم املصادقة   8

 عليه. 

  

حة قرار الترقية للمصليتم توجيه نسخة من  9

 املالية لإلعالم 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية

حال التوصل  

 بالقرار ممض ى

 ورقيا
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10  

يتم تمكين العون من نسخة من قرار ترقيته  

 عن طريق التسلسل اإلداري. 

الفرعية للشؤون  اإلدارة 

 اإلدارية 

 البريد اإللكتروني  

نية بمسك يتم إحالة امللف  للمصلحة املع 11

 .ملفات األعوان للتعهد

  ورقيا حينيا 

 

 : اإللحاق8االجراء عدد 

 إلحاق أعوان الوزارة لدى هياكل أخرى   8-1

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

املنظومة  االجال األطراف املتدخلة 

 املعتمدة 

املراجع والنصوص 

املعتمدة القانونية   

 املالحظات

ورئيس اإلدارة موافقةالرئيس املباشر  1

 ب العون على مطل

 العون املعني  -

 هيكل اإللحاق -

 رئيس اإلدارة -

 الرئيس املباشر-

بالبريد   أو  ورقيا 

 اإللكتروني 

عدد   1983لسنة    112القانون 

في     1983ديسمبر    12املؤرخ 

 ( 67إلى   61)الفصول من 

 

 

  مراسلة هيكل اإللحاق إلبداء الرأي.  2

 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 دارية اإل 

حال  

التوصل 

الهيكل   برأي 

 األصلي

   

في حالة موافقة كال الهيكلين على   3

مطلب املعني باألمر يتم استخراج  

قرار اإللحاق من منظومة إنصاف.  

إدارة الهيكل )تاريخ املفعول تحدده 

 األصلي(. 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

   إنصاف حينيا

اإللحاق 4 قرار  إمضاء مشروع  من    يتم 

 .رئيس اإلدارةطرف 

   ورقيا  رئيس اإلدارة 
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يحال مشروع القرار إلى هيكل اإللحاق   5

 لإلمضاء

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

حال  

من   إمضائه 

 رئيس اإلدارة 

   ورقيا

الطرفين   6 كال  من  القرار  إمضاء  بعد 

منظومة   على  عليه  املصادقة  يتم 

 إنصاف. 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 رية اإلدا

   إنصاف 

صرف   7 إيقاف  في  شهادة  طلب  يتم 

اإلدارة   من  باألمر  املعني  مرتبات 

 الفرعية للشؤون املالية. 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 املالية. 

   اإللكتروني البريد  

يتم إرسال نسخة مطابقة لألصل من  8

مرفقة  اإللحاق  هيكل  إلى  القرار 

مرتبات   صرف  إيقاف  في  بشهادة 

وشهاباألم املعني  باقي ر  في  دة 

 مستحقاته من عطل االستراحة.

 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االجتماعية

الفرعية   للشؤون اإلدارة 

 املالية 

 إدارة التجهيز  والوسائل

 حينيا

 

   البريد اإللكتروني 

إلى   9 إعالم داخلية  توجيه مذكرة  يتم 

ا للشؤون  الفرعية  الجتماعية  اإلدارة 

 بصفة وتاريخ مغادرة العون امللحق.

 

 

 

 

 حينيا

 

 

   البريد اإللكتروني 

إلى  10 القرار  من  نسخة  توجيه  يتم 

 الفرعية للشؤون املالية اإلدارة 

   البريد اإللكتروني 

يتم توجيه مذكرة داخلية لإلعالم إلى   11

إدارة التجهيز والوسائل إذا كان العون  

تيازات عينية )سيارة  امللحق يتمتع بام

قسائم  أو  او سيارة وظيفية  مصلحة 

 وقود(. 

   البريد اإللكتروني 
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يتم  12 اإلجراءات  كافة  باستكمال 

تسليم امللف إلى العون املتعهد بمسك 

 امللّفات اإلدارية لألعوان. 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

   ورقيا حينيا

 إلحاق أعوان لدى الوزارة 8-2

 عوان منتمين إلى أسالك خصوصية راجعين بالنظر إلى منشآت ومؤسسات عمومية.     أ 1- 8-2

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

املنظومة  االجال األطراف املتدخلة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات

تلقي مطلب من العون الراغب في اإللحاق أو إحالة   1

 حاق متضمنة ملطلب املعني باألمرلاإلمن هيكل 

 

 

 العون املعني 

 هيكل اإللحاق

 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

ورقيا أو البريد   

 اإللكتروني 

املؤرخ في  1983لسنة  112القانون عدد

 1983ديسمبر  12

املؤرخ في  1985لسنة  78القانون عدد

 1985أوت 5

 

     أي. بداء الر اإلدارة إل توجيه مذكرة إلى السيد رئيس  2

في حالة املوافقة وإذا تضمن املطلب موافقة الهيكل    - 3

اإلدارة  بموافقة  لإلعالم  مذكرة  إليه  توجه  األصلي 

 وطلب مشروع مقرر إلحاق

 

 

حال التوصل 

بموافقة رئيس  

 اإلدارة

   ورقيا

موافقة    - 4 املطلب  يتضمن  لم  وإذا  املوافقة  حالة  في 

ل األصلي  مذكرة إلى الهيك  األصلي يتم توجيهالهيكل  

للعون لإلعالم بموافقة اإلدارة وطلب رأيها في مطلب  

 املعني باألمر ومشروع مقرر إلحاق في حالة املوافقة

   ورقيا

   ورقيا أو إلكترونيا   رئبيس اإلدارة تلقي اإلدارة ملشروع مقّرر اإللحاق لإلمضاء  5

ألصلي وطلب  اإلمضاء إلى الهيكل اإحالة املقرر بعد    - 6

مطاب من  نسخة  عليه  مؤشر  املقرر  من  لألصل  قة 

صرف  إيقاف  في  وشهادة  الحكومة  رئاسة  مصالح 

باقي مستحقاته من  في  باألمر وشهادة  مرتبات املعني 

 عطل االستراحة

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

 رئيس اإلدارة 

   ورقيا 
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اإلدارة    - 7 توصل  إدراحين  يتم  املطلوبة  ج  بالوثائق 

إ إنصاف  منظومة  على  حالة  العون  إدراج  جراء: 

 خاصة

 

 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

الفرعية   اإلدارة 

 للشؤون االجتماعية 

الفرعية   اإلدارة 

 للشؤون املالية 

 

حال التوصل 

بوثائق اإللحاق 

من الهيكل 

 األصلي

   إنصاف

يتم    - 8 الوثيقة  إمضاء  على بعد  عليها  التصديق 

 منظومة إنصاف 

   إنصاف 

يتم توجيه مذكرة إعالم داخلية إلى اإلدارة الفرعية   9

العون  التحاق  وتاريخ  بصفة  االجتماعية  للشؤون 

 امللحق لإلعالم 

    

شهادة    - 10 ومن  اإللحاق  مقرر  من  نسخة  توجيه  يتم 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة  إلى  املرتبات  إيقاف صرف 

 املالية لإلعالم 

    

تكوين    - 11 لليتم  إلحاق  به ملف  يتعهد  باألمر  معني 

 العون املكلف بالتصرف في األعوان 

حال استكمال 

جميع إجراءات 

 اإللحاق

   ورقيا

 أعوان منتمين إلى أسالك خصوصية راجعين بالنظر إلى الوظيفة العمومية     .       2- 8-2

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

 املنظومة االجال األطراف املتدخلة 

ة املعتمد  

املراجع والنصوص 

املعتمدة القانونية   

 املالحظات

في  1 الراغب  العون  من  مطلب  تلقي 

هيكل اإللحاق اإللحاق أو إحالة من  

 متضمنة ملطلب املعني باألمر

 

 العون املعني 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 مكتب الضبط 

ورقيا أو بالبريد  

 اإللكترونبي

عدد   1983لسنة    112القانون 

في     1983بر  ديسم  12املؤرخ 

 ( 67إلى   61)الفصول من 

 

 

 

توجيه مذكرة إلى السيد رئيس اإلدارة   2

 الرأي. إلبداء 

حال   رئيس اإلدارة 

التوصل 

 باملطلب

  ورقيا 
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في حالة املوافقة وإذا تضمن املطلب   3

توجيه  يتم  األصلي  الهيكل  موافقة 

للعون  األصلي  الهيكل  إلى  مذكرة 

بم وطلب لإلعالم  اإلدارة  وافقة 

 مشروع قرار اإللحاق

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

  ورقيا 

يتضمن   4 لم  وإذا  املوافقة  حالة  في 

األصلي  الهيكل  موافقة  املطلب 

رأيها   وطلب  اإلدارة  بموافقة  لإلعالم 

في مطلب املعني باألمر ومشروع قرار 

 اإللحاق في حالة املوافقة

  ورقيا 

اإل  5 ملشتلقي  اإللحاق دارة  مقّرر  روع 

 لإلمضاءوإحالته 

  ورقيا  رئيس اإلدارة 

إحالة املقرر بعد اإلمضاء إلى الهيكل  6

األصلي وطلب نسخة مطابقة لألصل  

وشهادة في إيقاف صرف مرتبات  منه  

باقي   في  وشهادة  باألمر  املعني 

 مستحقاته من عطل االستراحة

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

فرعية للشؤون  رة الاإلدا

 املالية 

   

حين توصل اإلدارة بالوثائق املطلوبة  7

منظومة   على  العون  إدراج  يتم 

 إنصاف إجراء: استئناف العمل 

الفرعية للشؤون  اإلدارة 

 اإلدارية 

  حينيا

 

 إنصاف

 

التصديق    - 8 يتم  الوثيقة  إمضاء  بعد 

 عليها على منظومة إنصاف 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 رية اإلدا

  حينيا

إلى   9 داخلية  إعالم  مذكرة  توجيه  يتم 

اإلدارة الفرعية للشؤون االجتماعية  

امللحق   العون  التحاق  وتاريخ  بصفة 

 لإلعالم.

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلجتماعية

  البريد اإللكتروني  حينيا
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يتم توجيه نسخة من مقرر اإللحاق   - 10

شهادة إيقاف صرف املرتبات إلى   ومن

املالية  اإلدار  للشؤون  الفرعية  ة 

 لإلعالم

 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية 

البريد اإللكتروني أو   حينيا

 ورقيا

 

للمعني   - 11 إلحاق  ملف  تكوين  يتم 

املكلف   العون  به  يتعهد  باألمر 

 بالتصرف في األعوان

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

   اورقي 

 تجديد اإللحاق  8-3

 من الوزارة  امللحقين األعوان 1- 8-3

 

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

املتدخلة األطراف  املنظومة  اآلجال 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات

دعوة   1 يتم  اإللحاق  فترة  انتهاء  قبل 

عن   الوزارة،  من  امللحقين  األعوان 

ى هيكل اإللحاق، إلى  طريق مكتوب إل

 تقديم مطالب في الغرض. 

 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

 

املؤرخ  1983لسنة  112القانون عدد ورقيا 

من    1983ديسمبر    12في   )الفصول 

 ( 67إلى  61

 

 

بالبريد   العون املعني  تلقي مطلب تجديد اإللحاق  2 أو  ورقيا 

 اإللكتروني 

  

ا 3 تجديد  قرار  مشروع  إللحاق  إنجاز 

 على منظومة إنصاف 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

   إنصاف 

هيكل إمضاء   4 إلى  وإحالته  القرار 

 اإللحاق لإلمضاء

 رئيس اإلدارة 

 رئيس هيكل اإللحاق
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الطرفين   5 كال  من  القرار  إمضاء  بعد 

منظومة   عبر  عليه  املصادقة  يتم 

 إنصاف

   إنصاف  مكتب الضبط 

م 6 نسخة  لألصل  توجيه  من طابقة 

 القرار إلى هيكل اإللحاق 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

    

إلى   7 اإللحاق  تجديد  ملف  حفظ 

امللّفات  بمسك  املتعهد  العون 

 اإلدارية لألعوان

    

 

 ألعوان امللحقين لدى الوزارة:ا 2- 8-3

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

ومة املنظ اآلجال األطراف املتدخلة 

ملعتمدة ا  

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات

دعوة   1 يتم  اإللحاق  فترة  انتهاء  قبل 

عن   الوزارة،  لدى  امللحقين  األعوان 

رؤسائهم   إلى  مكتوب  طريق 

في  مطالب  تقديم  إلى  املباشرين، 

 الغرض 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االدارية 

 

املؤرخ  1983ة لسن 112القانون عدد البريد اإللكتروني 

من    1983ديسمبر    12في   )الفصول 

 ( 67إلى  61

 

 

البريد اإللكتروني    تلقي مطلب تجديد اإللحاق  2

 أو ورقيا 

  

اإللحاق  ا 3 هيكل  إلى  املطلب  حالة 

في   قرار  مشروع  إحالة  إلى  ودعوتهم 

 الغرض 

التوصل  حال 

 باملطلب

   ورقيا

  بعد تلّقي مشروع القرار يتم إمضاؤه  4

ا  من طرف  إلى   إلدارةرئيس  وإرجاعه 

 هيكل اإللحاق

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 رئيس اإلدارة 

التوصل  حال 

بمشروع 

 القرار

   ورقيا
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من  5 لألصل  مطابقة  نسخة  طلب 

 القرار للحفظ بملف املعني باألمر

   ورقيا  

من  6 لألصل  مطابقة  نسخة  طلب 

القرار مؤشر عليها من طرف مصالح 

ب امللحقين النسبة  الحكومة  لألعوان 

املنشآت   إلى  بالّنظر  الّراجعين 

واملؤسسات العمومية للحفظ بملف  

 املعني باألمر

   ورقيا 

تجديد  7 قرار  من  نسخة  إحالة 

اإللحاق إلى اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية لإلعالم 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 املالية 

   البريد اإللكتروني 

تجديد   8 ملف  لدى  حفظ  اإللحاق 

األعوان  في  بالتصرف  املكلف  العون 

 واملتعهد بملف اإللحاق األول 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االدارية 

 

   ورقيا 

 يتم إنهاء اإللحاق بطلب من العون عن طريق مطلب في الغرض أو من طرف أحد هيكلي اإللحاق: إنهاء اإللحاق-8-4

 :   هياكل اخرى دى ونلامللحقالوزارة أعوان إنهاء الحاق 8-4-1

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات

إنهاء اإللحاق أو مذكرة  1 تلقي مطلب 

 في الغرض 

 العون املعني 

 هيكل إللحاق

األلكتورني   البريد 

 أو ورقيا 

املؤرخ  1983 لسنة 112القانون عدد

من    1983ديسمبر    12في   )الفصول 

 ( 67إلى  61

 

 

على  2 اإللحاق  إنهاء  قرار  إنجاز 

 منظومة إنصاف 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االدارية 

 

   إنصاف حينيا
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إلى   3 وإحالته  القرار  مشروع  إمضاء 

 هيكل اإللحاق لإلمضاء

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االدارية 

 رئيس اإلدارة 

 لحاقهيكل اإل 

    

الطرفين   4 كال  من  القرار  إمضاء  بعد 

منظومة   على  عليه  املصادقة  تتم 

 إنصاف

   إنصاف 

استئناف  5 قرار  مشروع  إنجاز  يتم 

 عمل إثر ألحاق على منظومة إنصاف

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

 

 

 رئيس اإلدارة 

حال  

التوصل 

اإلنهاء  بقرار  

من   ممض ى 

 الطرفين 

   إنصاف

يتم  إمضابعد   6 العمل  استئناف  ء 

 املصادقة عليه 

   إنصاف حينيا

من  7 لألصل  مطابقة  نسخة  توجيه 

قرار اإلنهاء إلى هيكل اإللحاق وطلب  

شهادة في إيقاف صرف مرتبات املعني  

مستحقات   باقي  في  وشهادة  باألمر 

 العطل 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االدارية 

 هيكل اإللحاق

   ورقيا 

مذكرة   8 اإلدارة  توجيه  الفرعية  إلى 

متضمنة   لإلعالم  املالية  للشؤون 

شهادة   ومن  اإلنهاء  قرار  من  نسخة 

 إيقاف صرف املرتبات

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االدارية 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 املالية 

 

   البريد اإللكتروني  

إذا كان العون متمتعا بخطة وظيفية   9

في  يدوي  قرار  إنجاز  اإللحاق:  قبل 

العون  تمت الراجعة   باالمتيازاتيع 

تاريخ   من  ابتداء  سنة  ملدة  لخطته 

 هاء اإللحاق إن 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االدارية 

 

   ورقيا 
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توجيه نسخة من القرار بعد إمضائه   10

للشؤون   الفرعية  اإلدارة  املالية  إلى 

 وإدارة التجهيز والوسائل

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 املالية  

 والوسائل إدارة التجهيز

   البريد اإللكتروني  

 

 الوزارة:   لدىألعوان امللحقين إنهاء الحاق ا8-4-2

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات

أو مذكرة  1 اإللحاق  إنهاء  تلقي مطلب 

 رض الغفي مصحوبة بقرار 

 العون املعني 

 هيكل اإللحاق

 رئيس اإلدارة 

    

إلى  2 وإحالته  القرار  مشروع  إمضاء 

 هيكل اإللحاق لإلمضاء

 رئيس اإلدارة 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

    

منظومة  3 من  باألمر  املعني  حذف 

 انصاف

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

    

ار  نسخة مطابقة لألصل من قر طلب  4

 هيكل اإللحاق من اإلنهاء 

    

صرف توجيه   5 إيقاف  في  شهادة 

باقي  في  وشهادة  باألمر  املعني  مرتبات 

 هيكل اإللحاق ل مستحقات العطل

    

إلى   6 مذكرة  الفرعية توجيه  اإلدارة 

املالية  الفرعية    للشؤون  واإلدارة 

االجتماعية   التجهيز  للشؤون  وإدارة 

قراوالوسائل   من  نسخة  ر متضمنة 

 انهاء اإللحاق. 

للشؤون اإلدارة   الفرعية 

 املالية 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 االجتماعية  

 والوسائل إدارة التجهيز
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إمضائه  توجيه نسخة من القرار بعد   7

املالية  للشؤون  الفرعية  اإلدارة  إلى 

 وإدارة التجهيز والوسائل

     

 

 

 

 عدم املباشرة :  9االجراء عدد 

 بالقرين لاللتحاقلب من العون ة الخاصة بطعدم املباشر  9-1

 عدم املباشرة الخاصة بطلب من العون لاللتحاق بالقريناإلحالة على  1- 9-1

 

 املراحل 

 

لإلجراء اإلداري وصف مفصل  ة  
ّ
املنظومة  اآلجال األطراف املتدخل

 املعتمدة 

صوص 
ّ
املراجع والن

 املعتمدة 

 املالحظات

دعمة  ملعني يكون مرفقا بالوثائق املالتوصل بمطلب كتابي من العون ا 1

أو قرار    القرين لدىالوكالة التونسية التعاون الفني  قرار إلحاقلطلبه )

 نقلة داخل تراب الجمهورية( 

 العون املعني

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

ورقيا أو  

بالبريد  

 اإللكتروني

لسنة  112القانون عدد 

ديسمبر   12املؤرخ في  1983

1983 

 ( 71صل )الف

لسنة   1543األمر عدد 

بتسوية  املتعلق  2003

فترات عدم املباشرة  

 تكون ملدة سنة قابلة للتجديد 

 حينيا  رئيس اإلدارة استخراج قرار اإلحالة على عدم املباشرة وإحالته لإلمضاء - 2

 إنصاف

 

 إثر اإلمضاء.  ى القراراملصادقة عل 3

 

 

 

  إمضاء القرار حال 

البريد    تمكين العون من نسخة من القرار 4

 اإللكتروني
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الصندوق  5 مصالح  إلى  القرار  من  لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

 الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية. 

 

ارة الفرعية للشؤون  داإل 

 اإلدارية 

 

 

 حينيا 

الخاصة إزاء أنظمة  ورقيا

 الضمان اإلجتماعي.

 

 راء بملف العون املعني. حفظ القرار وبقية الوثائق املتعلقة باإلج 7

 

  ورقيا

البريد    إعالم مصلحة الشؤون املالية ومصلحة الشؤون االجتماعية  8

 اإللكتروني

 

 

 بالقرين لاللتحاقعدم املباشرة الخاصة اإلحالة على تجديد  2- 9-1

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة 

 املعتمدة 

القانونية  صوص ع والناملراج

 املعتمدة 

 املالحظات

التوصل بمطلب في الغرض من املعني   1

في  محين  بقرار  مرفوقا  باألمر 

 الوضعية اإلدارية للقرين.

 العون املعني

البريد    او  ورقيا 

 اإللكتروني

  1983لسنة  112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 71)الفصل 

 

ية اإلدارية  التثبت من أن مدة الوضع 2

متط التجديد  للقرين  مدة  مع  ابقة 

على  و  اإلحالة  تجديد  قرار  استخراج 

 عدم املباشرة. 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

    حينيا 

املصادقة     اإلمضاء  ىعلعرضه   3 ثم 

 عليه

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 رئيس اإلدارة

 

 إنصاف

  

من  إحالة   4 لألصل  مطابقة  نسخة 

الوطنيالقرا الصندوق  إلى مصالح    ر 

 للتقاعد والحيطة االجتماعية

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية 

حال إمضاء  

 القرار 

   ورقيا
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الوثائق املتعلقة  5 القرار وبقية  حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 دارية اإل 

   ورقيا 

 

 اشرة الخاصة لإللتحاق بالقرين املبعدم اإلحالة على إنهاء  3- 9-1

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات

يتقدم العون بطلب في إ نهاء إحالته   1

نهاية  قبل حلول  املباشرة  على عدم 

 اإلحالة أو التجديد 

قيا أو بالبريد  ر و   العون املعني

 اإللكتروني

  1983لسنة  112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 71)الفصل 

 

للشؤون   يتم تعمير مطبوعة استئناف العمل 2 الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

مباشرة   حال 

 العون 

   ورقيا

يتم استخراج قرار في إنهاء وضع   3

  وشهادةالعون في عدم املباشرة 

 بالهيكل األصلياستئناف عمله 

   إنصاف حينيا 

     رئيس اإلدارة يتم عرضهما على اإلمضاء  4

للشؤون   تتم املصادقة عليهما  5 الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

اإلمضاء   حال 

 عليهما 

   إنصاف

مصلحة   6 إعالم  املالية  يتم  الشؤون 

االجتماعية   الشؤون  ومصلحة 

 وإدارة التجهيز والوسائل

ل الفرعية  ؤون  شلاإلدارة 

 املالية 

ل الفرعية  لشؤون  اإلدارة 

 االجتماعية  

 إدارة التجهيز والوسائل

البريد   حينيا 

 اإللكتروني

  

من   7 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

القرار إلى مصالح الصندوق الوطني 

 والحيطة االجتماعيةللتقاعد 

الوطني   الصندوق 

والحيطة  للتقاعد 

 االجتماعية 

   ورقيا 
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لقة ة الوثائق املتعحفظ القرار وبقي 8

 باإلجراء بملف العون املعني 

استكمال    حال 

إجراءات  جميع 

 الوضعية

   ورقيا

 عدم املباشرة الخاصة بطلب من العون للموظف املنتخب عضوا بمجلس النواب  9-2 

 لس النوابعدم املباشرة الخاصة بطلب من العون للموظف املنتخب عضوا بمج اإلحالة على 2-1- 9                  

 املراحل 

 

ة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري 
ّ
صوص املعتمدة  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخل

ّ
 املالحظات املراجع والن

العون   1 من  كتابي  بمطلب  املعني التوصل 

 يكون مرفقا بالوثائق املدعمة لطلبه
 العون املعني

ورقيا أو بالبريد   

 اإللكتروني

  1983ة لسن 112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 71)الفصل 

 تكون ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد

عدم  - 2 على  اإلحالة  قرار  استخراج 

 املباشرة وإحالته لإلمضاء 

الفرعية للشؤون  اإلدارة 

 اإلدارية 

حال  

التوصل 

 إنصاف باملطلب

 

 إثر اإلمضاء.  ى القراراملصادقة عل 3

 

   رئيس اإلدارة

اإلدارة الفرعية للشؤون   ن من نسخة من القرارالعو  تمكين  4

 اإلدارية 

  البريد اإللكتروني  

إحالة نسخة مطابقة لألصل من القرار  5

الصندوق   مصالح  للتقاعد إلى  الوطني 

 والحيطة االجتماعية. 

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية.

  ورقيا 

املتعلقة 7 الوثائق  وبقية  القرار   حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني. 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

  ورقيا 
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ومصلحة  8 املالية  الشؤون  مصلحة  إعالم 

 االجتماعية الشؤون 

  البريد اإللكتروني   

 عدم املباشرة الخاصة بطلب من العون للموظف املنتخب عضوا بمجلس النواب اإلحالة على تجديد  9-2-2

اإلداري  لإلجراء وصف مفصل املراحل   اآلجال األطراف املتدخلة  
املنظومة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

التوصل بمطلب في الغرض من املعني   1

باألمر مرفوقا بالوثائق املثبتة إلعادة 

 انتخابه عضوا بمجلس النواب 

 العون املعني

بالبريد    أو  ورقيا 

 اإللكتروني

  

قرار استخرا 2 على    ج  اإلحالة  تجديد 

بعد  عليه  والتصديق  املباشرة  عدم 

 اإلمضاء

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 اإلدارةرئيس 

حال  

التوصل 

 باملطلب

   إنصاف

من   3 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

 القرار إلى مصالح 

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية 

حال إمضاء  

 القرار 
 ورقيا

  

الوثائق املتعلقة ظ  حف 4 القرار وبقية 

 باإلجراء بملف العون املعني 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

عند  

استكمال  

كافة 

 اإلجراءات

   ورقيا

 

 : أربع حاالت وهي تمنح بشرط توفر أقدمية سنتين على األقل في الخدمة المدنية الفعلية :العونعدم المباشرة بطلب من اإلحالة على  9-3 

 ام بأبحاث أو دراسات تكتس ي صبغة املصلحة العامة قيال -

 الفصول أو الفروع من أجل حادث أو مرض خطير أصاب القرين أو أحد  -

 مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرةالتمكين املرأة املوظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أوالد لم يبلغوا السادسة او كانو  -

 لظروف استثنائية  -
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 سات تكتس ي صبغة املصلحة العامة حاث أو دراالقيام بأب 1- 9-3

 *طلب اإلحالة على عدم املباشرة

لإلجراء اإلداري وصف مفصل  املراحل  ة  
ّ
املنظومة  اآلجال األطراف املتدخل

 املعتمدة 

صوص املعتمدة 
ّ
 املالحظات املراجع والن

باملؤيدات  1 مرفق  العون  من  مطلب  تقديم 

 ()شهادة الترسيم باملؤسسة املعنية
 املعني ون الع

ورقيا أو بالبريد   

 اإللكتروني

  1983لسنة  112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 71)الفصل 

 تمنح ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

عدم  - 2 على  اإلحالة  قرار  استخراج 

 املباشرة وإحالته لإلمضاء 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 رئيس اإلدارة

 

 إنصاف

 

 إثر اإلمضاء.  ى القراراملصادقة عل 3

 

حال اإلمضاء  

 عليه

 

البريد     العون من نسخة من القرارتمكين  4

 اإللكتروني

 

إحالة نسخة مطابقة لألصل من القرار  5

للتقاعد  الوطني  الصندوق  مصالح  إلى 

 والحيطة االجتماعية. 

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية.

  ورقيا 

املتعلقة  7 الوثائق  وبقية  القرار  حفظ 

 املعني. باإلجراء بملف العون 

للشؤون  الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

حال استكمال  

جميع 

 اإلجراءات

  ورقيا

ومصلحة  8 املالية  الشؤون  مصلحة  إعالم 

االجتماعية  التجهيز   الشؤون  وإدارة 

 والوسائل 

ل الفرعية  لشؤون اإلدارة 

 املالية 

الفر  لاإلدارة  لشؤون عية 

 االجتماعية  

البريد   

 اإللكتروني
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 إدارة التجهيز والوسائل

 

 عدم املباشرة للقيام بأبحاث أو دراسات تكتس ي صبغة املصلحة العامةاإلحالة على تجديد  9-3-2

 اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 

  القانونيةاملراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

في   1 بمطلب  اإلحالة التوصل  تجديد 

على عدم املباشرة مرفوقا باملؤيدات  

 التي تثبت مواصلة الدراسة للعون 

 العون املعني

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االجتماعية 

الشؤون  اإلدارة الفرعية 

 املالية

بالبريد    أو  ورقيا 

 اإللكتروني

  

اإلحالة 2 تجديد  قرار  على    استخراج 

والتصديق املباشرة  بعد   عدم  عليه 

 اإلمضاء

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 رئيس اإلدارة

حال  

التوصل 

 باملطلب

   إنصاف

من   3 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

الوطني   الصندوق  إلى مصالح  القرار 

 للتقاعد والحيطة االجتماعية

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية 

 

 ورقيا

  

الوثائق   4 القرار وبقية  املتعلقة حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

   ورقيا 

 

 على عدم املباشرة للقيام بأبحاث أو دراسات تكتس ي صبغة املصلحة العامةاإلحالة إنهاء  3- 9-3

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

مة نظو امل اآلجال األطراف املتدخلة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات
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والتجديد،  1 اإلحالة  مدة  انتهاء  عند 

عمله  بمقر  لإللتحاق  مدعو  العون 

 بالهيكل األصلي

 

 العون املعني 

 

البريد    أو  ورقيا 

 اإللكتروني 

  

للشؤون   يتم تعمير مطبوعة استئناف العمل 2 الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

  حال

اشرة مب

 العون 

   ورقيا

ـــــع   3 ـــ ـــ ـــــتخراج قرار في إنهــــاء وضــ ـــ ـــ يتم اســ

ـــــرة   ـــ ـــ ـــــهــــادة العون في عــــدم املبــــاشــ ـــ ـــ   وشــ

 استئناف عمله بالهيكل األصلي

   إنصاف حينيا 

     رئيس اإلدارة يتم عرضهما على اإلمضاء  4

حال    تتم املصادقة عليهما  5

اإلمضاء  

 عليهما 

   

املالية   6 الشؤون  مصلحة  إعالم  يتم 

الشؤون االجتماعية وإدارة    ومصلحة

 التجهيز والوسائل

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 املالية

الفرعية   الشؤون  اإلدارة 

 االجتماعية 

 إدارة التجهيز والوسائل

    حينيا 

من   7 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

الوطني   الصندوق  إلى مصالح  القرار 

 للتقاعد والحيطة االجتماعية

للتقاعد  الصندوق الوطني  

 ية يطة اإلجتماعوالح

   ورقيا 

الوثائق املتعلقة  8 القرار وبقية  حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

حال  

استكمال  

جميع 

 اإلجراءات

   ورقيا

 

 من أجل حادث أو مرض خطير أصاب القرين أو أحد الفصول أو الفروع-9-4
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 أو أحد الفصول أو الفروع  ير أصاب القرينحادث أو مرض خطاإلحالة من أجل  1- 9-4

 

ة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
ّ
صوص املعتمدة  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخل

ّ
 املالحظات املراجع والن

املعني  1 العون  من  كتابي  بمطلب  التوصل 

يكون مرفقا بالوثائق املدعمة لطلبه )ملف  

 املؤيدة(طبي والوثائق 

 نياملع العون 

 

ورقيا أو بالبريد   

 اإللكتروني

  1983لسنة  112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 71)الفصل 

 تمنح ملدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة

عدم  - 2 على  اإلحالة  قرار  استخراج 

 املباشرة وإحالته لإلمضاء 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 رئيس اإلدارة

 

 إنصاف

 

 إثر اإلمضاء.  ى القرارقة علصادامل 3

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

حال إمضاء  

 القرار 

 

  اإللكتروني البريد  تمكين العون من نسخة من القرار 4

إحالة نسخة مطابقة لألصل من القرار  5

للتقاعد  الوطني  الصندوق  مصالح  إلى 

 والحيطة االجتماعية. 

الصندوق الوطني للتقاعد  

 . طة االجتماعيةوالحي

  ورقيا 

ومصلحة  7 املالية  الشؤون  مصلحة  إعالم 

االجتماعية  التجهيز   الشؤون  وإدارة 

 والوسائل 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االجتماعية 

الشــــــــــــؤون اإلدارة الفرعيــــة  

 املالية

 إدارة التجهيز والوسائل

  البريد اإللكتروني  

املتعلقة  8 الوثائق  وبقية  القرار  حفظ 

 ء بملف العون املعني. باإلجرا

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

حال  

استكمال  

  ورقيا
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جميع   

 اإلجراءات

 

 من أجل حادث أو مرض خطير أصاب القرين أو أحد الفصول أو الفروع املباشرةتجديد اإلحالة على عدم  9-4-2

 اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
املنظومة 

ملعتمدة ا  

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

اإلحالة  1 تجديد  في  بمطلب  التوصل 

على عدم املباشرة مرفوقا باملؤيدات  

 الالزمة

 العون املعني

ورقيا أو بالبريد   

 اإللكتروني

  1983لسنة  112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 71)الفصل 

 

ا 2 تجديد  قرار  على  استخراج  إلحالة 

املبا بعد عدم  عليه  والتصديق  شرة 

 اإلمضاء

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

حال  

التوصل 

 باملطلب

   إنصاف

من   3 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

الوطني   الصندوق  إلى مصالح  القرار 

 للتقاعد والحيطة االجتماعية

مصالح الصندوق الوطني  

للتقاعد والحيطة  

 االجتماعية 

 

 ورقيا

  

الوثائق املتعلقة  4 القرار وبقية  حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

حال  

استكمال  

جميع 

 اإلجراءات

   ورقيا

 

 رة من أجل حادث أو مرض خطير أصاب القرين أو أحد الفصول أو الفروعشإنهاء اإلحالة على عدم املبا 3- 9-4

 

اإلداري  وصف مفصل لإلجراء املراحل   

 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 

 املالحظات
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عند انتهاء مدة اإلحالة أو التجديد،  1

عمله   بمقر  لإللتحاق  مدعو  العون 

 بالهيكل األصلي

  1983لسنة  112القانون عدد    العون املعني

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 71)الفصل 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون   استئناف العمليتم تعمير مطبوعة  2

 اإلدارية 

حال التوصل  

 باملطلب

   ورقيا

ـــــع   3 ـــ ـــ ـــــتخراج قرار في إنهــاء وضــ ـــ ـــ يتم اســ

ـــــرة   ـــ ـــ ــاشــ ــادة العون في عـــدم املبـ ـــــهـ ـــ ـــ   وشــ

 استئناف عمله بالهيكل األصلي

   إنصاف

   ورقيا  رئيس اإلدارة يتم عرضهما على اإلمضاء  4

اإلدارة الفرعية للشؤون   قة عليهما تتم املصاد 5

 اإلدارية 

   إنصاف حال اإلمضاء 

ـــؤون املالية   6 ـــ ـــلحة الشــ ـــ يتم إعالم مصــ

ــــة   ــــاعيــ ـــــؤون االجتمــ ـــ ـــ الشــ ــــة  ـــــلحــ ـــ ـــ ومصــ

 وإدارة التجهيز والوسائل

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية

 إدارة التجهيز والوسائل

    حينيا 

من  7 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

صندوق الوطني  لاالقرار إلى مصالح  

 للتقاعد والحيطة االجتماعية

الصندوق الوطني  

للتقاعد والحيطة  

 االجتماعية 

   ورقيا حينيا 

حفظ القرار وبقية الوثائق املتعلقة   8

 باإلجراء بملف العون املعني 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

حال استكمال  

 جميع اإلجراءات

   ورقيا

 مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة  ايام بتربية ولد أو عدة أوالد لم يبلغوا السادسة او كانو من الق املوظفةلتمكين املرأة :  9-5

 مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة  التمكين املرأة املوظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أوالد لم يبلغوا السادسة او كانو اإلحالة  1- 9-5

 

ري وصف مفصل لإلجراء اإلدا املراحل  ة  
ّ
صوص املعتمدة  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخل

ّ
 املالحظات املراجع والن

ة املعنيوظفةالتوصل بمطلب كتابي من امل 1

ا)ملف مرفقا بالوثائق املدعمة لطلبه يكون 

 مضامين والدة(لالبن أو األبناء أو  طبي

 العون املعني
ورقيا أو  

 البريداإللكتروني 

  1983لسنة  112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 
 تمنح ملدة سنتين قابلة للتجديد مرتين 
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اإلدارة الفرعية للشؤون   

 اإلدارية 

 ةرئيس اإلدار 

 

 

 

الصندوق الوطني للتقاعد  

 . والحيطة االجتماعية

 

 ( 71)الفصل 

عدم  - 2 على  اإلحالة  قرار  استخراج 

 املباشرة وإحالته لإلمضاء 

 

 حينيا 
 إنصاف

 إنصاف

 

 إثر اإلمضاء.  ى القراراملصادقة عل 3

 

  

من  تمكين   4 باألمر  من املعنية  نسخة 

 القرار

 

 

حال  

إمضاءالقرا

 ر

  البريد اإللكتروني 

إحالة نسخة مطابقة لألصل من القرار  5

مصالح   للتقاعد إلى  الوطني  الصندوق 

 والحيطة االجتماعية. 

 

  ورقيا

املتعل 7 الوثائق  وبقية  القرار  قة حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني. 

 

  ورقيا

ومصلحة  8 املالية  الشؤون  مصلحة  إعالم 

 الشؤون االجتماعية 

  البريداإللكتروني 

 ب عناية مستمرة لتمكين املرأة املوظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أوالد لم يبلغوا السادسة او كانوا مصابين بعاهات تتطل املباشرة تجديد اإلحالة على عدم  9-5-2

 اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

اإلحالة  1 تجديد  في  بمطلب  التوصل 

على عدم املباشرة مرفوقا باملؤيدات  
 العون املعني

اإللكتروني    البريد 

 أو ورقيا

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

287 

لإلبن   الصحية  الوضعية  تثبت  التي 

 نة أو وثائق حالة مدنية محي

  ناإلدارة الفرعية للشؤو 

 اإلدارية 

 

 

 

 

 

الصندوق الوطني  

للتقاعد والحيطة  

 االجتماعية 

على   2 اإلحالة  تجديد  قرار  استخراج 

بعد  عليه  والتصديق  املباشرة  عدم 

 اإلمضاء

   إنصاف حينيا 

من   3 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

إلى مص الوطني  القرار  الصندوق  الح 

 ماعيةللتقاعد والحيطة االجت

 

 ورقيا

  

الوثائق   4 القرار وبقية  املتعلقة حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني 

   ورقيا 

 

 

 

 

 صابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة لتمكين املرأة املوظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أوالد لم يبلغوا السادسة او كانوا مرة شإنهاء اإلحالة على عدم املبا 3- 9-5

 

املتدخلة األطراف  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل   اآلجال 
املنظومة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

التجديد،   1 أو  انتهاء مدة اإلحالة  عند 

مدعوة   بمقر   لاللتحاقاملوظفة 

 عملها بالهيكل األصلي

     العون املعني

للشؤون   يتم تعمير مطبوعة استئناف العمل 2 الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

 

   ورقيا

وضع   3 إنهاء  في  قرار  استخراج  يتم 

وشهادة   املباشرة  عدم  في  املوظفة 

 استئناف عملها بالهيكل األصلي 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

   إنصاف حينيا 
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   ورقيا نيا يح رئيس اإلدارة يتم عرضهما على اإلمضاء  4

للشؤون   تتم املصادقة عليهما  5 الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

بعد  

 اإلمضاء 

   إنصاف

املالية   6 الشؤون  مصلحة  إعالم  يتم 

ومصلحة الشؤون االجتماعية وإدارة  

 التجهيز والوسائل

ل الفرعية  لشؤون  اإلدارة 

 املالية

الفرعيةل لشؤون  اإلدارة 

 االجتماعية 

 لإدارة التجهيز والوسائ

   البريد اإللكتروني  

من   7 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

الوطني   الصندوق  إلى مصالح  القرار 

 للتقاعد والحيطة االجتماعية

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية 

   ورقيا 

الوثائق املتعلقة  8 القرار وبقية  حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 ية اإلدار 

   ورقيا 

 

 

 استثنائيةلظروف رةشعدم املبا :  9-6

 لظروف استثنائية رةشإلحالة على عدم املبا:ا 1- 9-6

 

ة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
ّ
صوص املعتمدة  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخل

ّ
 املالحظات املراجع والن

املعني  1 العون  من  كتابي  بمطلب  التوصل 

)إثبات ثائق املدعمة لطلبه ا بالو ن مرفقيكو 

 الظروف اإلستثنائية(

 العون املعني
ورقيا او بالبريد   

  1983لسنة  112القانون عدد  األلكتروني 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 71)الفصل 

 سنوات غير قابلة للتجديدملدة أقصاها خمستمنح 

  نؤو اإلدارة الفرعية للش صياغة أمر حكومي وعرضه على اإلمضاء  2

 اإلدارية 

حال  

التوصل 

 بامللف

 ورقيا
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مرفقا  3 الحكومة  رئاسة  مصالح  إلى  إرساله 

بالرائد  والنشر  للتأشير  الالزمة  بالوثائق 

 الرسمي للجمهورية التونسية.

   رئاسة الحكومة 

عند صدور األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  4

استخراج قرار اإلحالة على التونسية يتم  

 ة وإحالته لإلمضاء عدم املباشر 

 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية.

 

  أنصاف 

  إنصاف  املصادقة عليه إثر اإلمضاء  5

  البريد اإللكتروني   نسخة من القرارتمكين العون من  7

إحالة نسخة مطابقة لألصل من القرار  8

ا الصندوق  مصالح  للتقاعد إلى  لوطني 

 والحيطة االجتماعية. 

  ورقيا 

حفظ القرار وبقية الوثائق املتعلقة  9

 باإلجراء بملف العون املعني. 

   ورقيا 

إعالم مصلحة الشؤون املالية ومصلحة   10

التجهيز   وإدارة  االجتماعية  الشؤون 

 والوسائل

     

 ةلظروف استثنائياملباشرة اإلحالة على عدم إنهاء : 9-6-2

 اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

انتهاء   1 اإلحالة،  عند  مدعو  مدة  العون 

 لإللتحاق بمقر عمله بالهيكل األصلي 

     العون املعني
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الف يتم تعمير مطبوعة استئناف العمل 2 للشؤون اإلدارة    رعية 

 اإلدارية 

مع   حينيا 

مباشرة 

 العون 

   ورقيا

وضع   3 إنهاء  في  قرار  استخراج  يتم 

وشهادة   املباشرة  عدم  في  العون 

 استئناف عمله بالهيكل األصلي

   إنصاف حينيا 

   ورقيا  رئيس اإلدارة يتم عرضهما على اإلمضاء  4

للشؤون   تتم املصادقة عليهما  5 الفرعية  اإلدارة 

 ية اإلدار 

   إنصاف حينيا 

املالية   6 الشؤون  مصلحة  إعالم  يتم 

ومصلحة الشؤون االجتماعية وإدارة  

 التجهيز والوسائل

ل الفرعية  لشؤون  اإلدارة 

 املالية 

ل  الفرعية  لشؤون  اإلدارة 

 االجتماعية  

 وإدارة التجهيز والوسائل

   البريد األلكتروني  

من   7 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

إلى مص الوطني  القرار  الصندوق  الح 

 ماعيةللتقاعد والحيطة االجت

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية 

   ورقيا 

القرار   8 الوثائق املتعلقة حفظ  وبقية 

 باإلجراء بملف العون املعني 

عند   

استكمال  

كافة 

 اإلجراءات

   ورقيا

 عادي أو طويل األمد ملدة ال تتجاوز السنة قابلة للتجديد مرتين. على استئناف العمل إثر عطلة مرض وضعية يكون فيه العون غير قادر : عدم املباشرة الوجوبية: 9-7

 اإلحالة على عدم املباشرة الوجوبية  1 -9-7
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 اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

لكامل   1 العون  استيفاء  من  التثبت 

العادي   املرض  عطل  من  مستحقاته 

 واملرض طويل املدى 
ــيــــــــــــة   ــفــــــــــــرعــــــــــ الــــــــــ اإلدارة 

 للشؤون اإلدارية

 إنصاف 

 ورقيا

  1983لسنة  112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( (69)الفصل

 

من   2 الغرض  في  مطبوعة  استخراج 

 منظومة انصاف. 
 حينيا 

ؤرخ امل 1990لسنة   1753األمر عدد   إنصاف

 ( 22)الفصل 1990أكتوبر  29في 

 

اللجنة  3 أنظار  على  كامال  امللف  عرض 

التي   النظر  ذات  املتناصفة  اإلدارية 

املباشرة  عدم  على  اإلحالة  تقترح 

 الوجوبية ويحرر محضر في الغرض 

اإلداريــــــــــة   الـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــة 

 املتناصفة

اللجنة  رئيس 

 يحدد  

انعقاد   تاريخ 

 اللجنة

   ورقيا

رئيس  عرض  يتم   4 على  الجلسة  محضر 

 اإلدارة لإلمضاء 

   ورقيا  رئيس اإلدارة 

عدم  يتم   5 على  اإلحالة  قرار  إستخراج 

 املباشرة وعرضه على اإلمضاء 

الفرعية   اإلدارة 

 للشؤون اإلدارية 

 

 

ــي  ــنـــ الـــــوطـــ الصــــــــــــــــنــــــدوق 

ــة   والــــحــــيــــطــــ لــــلــــتــــقــــــاعــــــد 

 االجتماعية

   إنصاف 

   إنصاف  املصادقة عليه إثر اإلمضاء  6

إمضاء   ن العون من نسخة من القراركيتم 7 حال 

 الفرار 

   اإللكتروني البريد 

من   8 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

الوطني   الصندوق  إلى مصالح  القرار 

 للتقاعد والحيطة االجتماعية

   ورقيا حينيا 

الوثائق املتعلقة  9 القرار وبقية  حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني 

   ورقيا حينيا  
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املالية  م  إعال  10 الشؤون  مصلحة 

االجتماعية وإدارة  ومصلحة الشؤون  

 التجهيز والوسائل

ــيــــــــــــة   ــفــــــــــــرعــــــــــ الــــــــــ اإلدارة 

 للشؤون املالية 

ــيــــــــــــة   ــفــــــــــــرعــــــــــ الــــــــــ اإلدارة 

 للشؤون االجتماعية

 إدارة التجهيز والوسائل

   البريد اإللكتروني  حينيا 

 

 

 

 

 

 

 

 الوجوبي هناك ثالث حاالت كالتالي:م املباشرة اإلحالة على عدعند نهاية مدة : إنهاء اإلحالة الوجوبية على عدم املباشرة 2- 9-7

 دارته األصلية: إل يرجع العون 2-1- 9-7

 اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

العون   1 ن  أ  تثبت  بشهادة  اإلستظهار 

لحالة    في مهامه  تسمح  باستئناف  ه 

 دون خشية ضرر 

البريد    العون املعني او  ورقيا 

 اإللكتروني

  1983لسنة  112القانون عدد 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( (69)الفصل

 

للشؤون   يتم تعمير مطبوعة استئناف العمل 2 الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

    حينيا 

إنهاء   3 في  قرار  استخراج  وضع  يتم 

ف املباالعون  عدم  وشهادة  ي  شرة 

 استئناف عمله بالهيكل األصلي

   إنصاف

     رئيس اإلدارة يتم عرضهما على اإلمضاء  4
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للشؤون   تتم املصادقة عليهما  5 الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 

حال  

 إمضائها 

   إنصاف

املالية   6 الشؤون  مصلحة  إعالم  يتم 

االجتماعية وإدارة  ومصلحة الشؤون  

 وسائلالتجهيز وال

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 املالية 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 االجتماعية 

 إدارة التجهيز والوسائل

 

 حينيا 

   البريد اإللكتروني 

من   7 لألصل  مطابقة  نسخة  إحالة 

الوطني   الصندوق  إلى مصالح  القرار 

 للتقاعد والحيطة االجتماعية

الوطني للتقاعد  الصندوق  

 والحيطة االجتماعية 

    يا حين

الوثائق املتعلقة  8 القرار وبقية  حفظ 

 باإلجراء بملف العون املعني 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

   ورقيا حينيا 

 

 :اإلحالة على التقاعد2-2- 9-7

 اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

الطبية  1 اللجنة  من  طبي  بملف  التوصل 

استئناف   على  العون  قدرة  عدم  يثبت 

 مهامه

  1983لسنة  112القانون عدد  اورقي  اللجنة الطبية

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( 69)الفصل

 

التقاعد   2 على  إحالة  قرار  استخراج 

 على اإلمضاء. وعرضه 

 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 اإلدارية 

 إلدارةس ارئي

   إنصاف 

الخدمات   3 قائمة  مطبوعة  تعمير 

وإحالتها  التقاعد  على  باإلحالة  الخاصة 

 إلمضاء العون وإمضاء رئيس اإلدارة 

   ورقيا 
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مرفقا   4 التقاعد  ملف  باملؤيدات إحالة 

الوطني  الصندوق  مصالح  إلى  الالزمة 

 االجتماعية  للتقاعد والحيطة

الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية 

   ورقيا 

املالية   5 الشؤون  مصلحة  إعالم  يتم 

االجتماعية الشؤون  وإدارة  ومصلحة 

 التجهيز والوسائل. 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 املالية 

للشؤون   الفرعية  اإلدارة 

 االجتماعية 

 والوسائلإدارة التجهيز 

   البريد اإللكتروني  حينيا 

  يتم إحالة ملف العون للحفظ .  6

للشؤون  ارة  اإلد الفرعية 

 اإلدارية 

 

 

 

 

   ورقيا حينيا 

 شطب العون من قائمة األعوان 3- 2 - 7- 9

 اآلجال األطراف املتدخلة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 

القانونية  املراجع والنصوص 

 املعتمدة 
 املالحظات

اللجنة  1 أنظار  على  كامال  امللف  عرض 

املتن التي  اإلدارية  النظر  ذات  اصفة 

في   تقترح الشطب ويحرر محضر جلسة

 الغرض 

الفرعية  اإلدارة 

 للشؤون اإلدارية 

اإلدارية  اللجنة 

 املتناصفة

  1983لسنة  112القانون عدد  ورقيا 

 1983ديسمبر  12املؤرخ في 

 ( (69)الفصل

 في حالة عدم استحقاقه لجراية تقاعد 

عرض محضر الجلسة على رئيس اإلدارة  2

 مضاء لإل 

املؤرخ  1990لسنة   1753األمر عدد   ورقيا  رئيس اإلدارة 

 ( 22)الفصل 1990أكتوبر  29في 

 

الفرعية  استخراج قرار الشطب  3 اإلدارة 

 للشؤون اإلدارية 

التوصل   حال 

 بمحضر الجلسة

   إنصاف
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  حينيا   املصادقة على قرار الشطب 4

املالية   5 الشؤون  مصلحة  إعالم  يتم 

 ون االجتماعية ومصلحة الشؤ 

الفرعية  اإلدارة 

 للشؤون املالية  

الفرعية  اإلدارة 

للشؤون 

 االجتماعية

التجهيز   إدارة 

 والوسائل

 لكتروني البريد اإل حينيا 

  

الفرعية  للحفظ. إحالة ملف العون  6 اإلدارة 

 للشؤون اإلدارية 

 

 ورقيا حينيا 

  

 

 
 

 

 

 : : النقلة 10االجراء عدد

 ة النقلة من الوزار :  1- 10

 

ة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  ملراحل 
ّ
جالاآل  األطراف املتدخل صوص  املنظومة  

ّ
املراجع والن

 املعتمدة 

 املالحظات

ورقيا أو بالبريد    العون املعني مطلب نقلة من طرف العون التوصل ب 1

 اإللكتروني

لسنة  112القانون عدد 

ديسمبر   12املؤرخ في  1983

1983 

 

    رئيس اإلدارة اشر ورئيس اإلدارةعلى مطلب العون رئيس املبموافقة ال 2
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مراسلة هيكل النقلة إلبداء الرأي وفي حالة موافقة كال الهيكلين   3

املعني باألمر يتم استخراج قرار النقلة على منظومة  على مطلب 

 إنصاف. 

 هيكل النقلة

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

حال التوصل  

برأي ر ئيس  

دارة اإل   

 ورقيا

 

  ( 67)الفصل 

يتم إمضاء مشروع قرار النقلة من طرف الهيكل األصلي و يحال  4

 إلى هيكل النقلة لإلمضاء. 

 رئيس اإلدارة

األصلي رئيس الهيكل   

حال التوصل  

 بالقرار ممض ى

 ورقيا

 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون   م املصادقة عليه تبعد اإلمضاء من كال الطرفين ت 5

 اإلدارية 

 إنصاف حينيا 

 

 

يتم طلب شهادة في إيقاف صرف مرتبات املعني باألمر من  6

 املصلحة املالية 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية

اإللكتروني بالبريد  يومان    

يتم إحالة ملف املعني باألمر مرفقا بشهادة إيقاف صرف املرتبات   7

 وشهادة في باقي مستحقات املعني باألمر من عطل االستراحة.

للشؤون  الفرعية اإلدارة 

 اإلدارية 

 ورقيا حينيا 

 

 

8 

 

التجهيز   وإدارة  االجتماعية  للشؤون  الفرعية  اإلدارة  إعالم  يتم 

 والوسائل 

  بالبريد اإللكتروني  حينيا  

   10- 2:  النقلة إلى الوزارة 

 تقديم مطلب نقلة من طرف العون. * 1

 

ورقيا أو بالبريد    العون املعني

 اإللكتروني
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 على رئيس اإلدارة إلبداء الرأي ملطلبعرض ا 2

 

حال التوصل   رئيس اإلدارة

 باملطلب

 ورقيا

 

  

إحالة املطلب إلى الهيكل األصلي إلبداء الرأي و في حالة املوافقة  3

 وإحالة مشروع قرار النقلة في حالة املوافقة.

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 هيكل النقلة

حال التوصل  

افقة رئيس  بمو

دارة اإل   

 ورقيا

 

  

النقلة وإحالته إلى الهيكل األصلي للعون  وطلب يتم إمضاء قرار  4

ملفه اإلداري مرفقا بشهادة في إيقاف صرف مرتباته وباقي  

 مستحقاته من العطل 

 رئيس اإلدارة

 الهيكل األصلي للنقلة

 

حال التوصل  

 بالقرار ممض ى

 ورقيا

 

  

اإلدارة الفرعية للشؤون   مباشرة العمل  اعتماد بطاقة إنجاز قرار استئناف عملب 5

 اإلدارية 

حال مباشرة  

 العون 

   منظومة إنصاف

إحالة نسخة من قرار النقلة وشهادة إيقاف صرف املرتبات   6

 ة للمصلحة املاليّ 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية

مــنــظــومــــــة ورقــيــــــا   حينيا  عــبــر  أو 

لــــلــــتصــــــــــــــــرف   عــــلــــيســــــــــــــــــة 

 املراسالتاإللكتروني في 

 

  

دارة الفرعية للشؤون االجتماعية وإدارة التجهيز  م اإل إعال  7

 والوسائل

الفرعية للشؤون 

 االجتماعية  

 إدارة التجهيز والوسائل

ورقيا أو بالبريد   حينيا 

 اإللكتروني
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اإلدارة الفرعية للشؤون   حفظ امللف  8

 اإلدارية 

   ورقيا حينيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستقالة : 11االجراء عدد

 

 املراحل 

 

إلجراء اإلداري فصل لوصف م األطراف   

ة
ّ
 املتدخل

املراجع   املنظومة املعتمدة اآلجال

صوص  
ّ
والن

 املعتمدة 

 املالحظات

  نتوصل بمطلب استقالة من العون املعني  1

 

 112القانون عدد  ورقيا أو بالبريد اإللكتروني  

  1983لسنة 

 12املؤرخ في 

 1983ديسمبر 

 

ى رئيس اإلدارة مرفقة بنسخة من مطلب ذكرة إلإحالة م 2

 االستقالة إلبداء الرأي

 رئيس اإلدارة

 

حال  

التوصل 

 باملطلب

ـــــه وإدارة  ورقيا الـعـون وخـطـتــ ـــــة  رتـبــ ـــــذكـرة  املــ تـبـيـن  أن  ـــــب  يـجــ

 تعيينه واملهام املوكلة إليه مع بسطة على مساره املنهي 
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اإلدارة الفرعية   وصل برأي رئيس اإلدارة.  الت 3

 إلدارية للشؤون ا

 

حال  

التوصل 

برأي رئيس 

 اإلدارة 

  77الفصل من  ورقيا

 80إلى الفصل 

للعون   ـــــذكرة  مــ ـــــه  توجيــ يتم  ـــــة  املوافقــ ـــــدم  عــ ـــــة  ـــــالــ حــ في 

املطلـب  إلعالمـه بعـدم املوافقـة على مطلبـه ويتم حفظ 

 .بملفه

)في حالة  وإحالته على اإلمضاء االستقالةاستخراج قرار   4

 . املواقة(

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

 رئيس اإلدارة

ميو    إنصاف 

للمعني باألمر وإعالمه باملوافقة على توجيه نسخة من القرار  5

 مطلبه 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

 

  بالبريد اإللكتروني  يوم

والشؤون   توجيه نسخة من االستقالة للمصلحة املالية    6

 لإلعالم. اإلجتماعية  وإدارة التجهيز والوسائل 

اإلدارة الفرعية  

ملاليةللشؤون ا  

اإلدارة الفرعية  

للشؤون  

 االجتماعية

إدارة التجهيز  

 والوسائل 

  بالبريد اإللكتروني  حينيا 

يتم إحالة امللف  للمصلحة املعنية بمسك ملفات األعوان  7

 للتعهد.

  ورقيا  

 

 
 

 اإلحالة على التقاعد  :12االجراء عدد
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 املراحل 

 

ة األطراف  وصف مفصل لإلجراء اإلداري 
ّ
املتدخل جالاآل   صوص  املنظومة املعتمدة 

ّ
املراجع والن

 املعتمدة 

 املالحظات

توصل موفى كل سنة بقائمة في األعوان الذين سيحالون  ال 1

على التقاعد من طرف الصندوق الوطني للتقاعد  

 والحيطة االجتماعية 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

 البريد اإللكتروني  

 أو ورقيا

  2019ة لسن  37القانون عدد 

املتعلق   30/04/2019املؤرخ في 

مؤرخ   12قانون عدد بتنقيح ال

يتعلق بنظام  03/1985/ 05في 

الجرايات املدنية والعسكرية 

للتقاعد وللباقين على قيد  

 الحياة في القطاع العمومي

  2019لسنة  13املنشور عدد  -

   2019ماي  20املؤرخ في  

يحال العون   37د تيعا لصدور القانون عد

ثانية والستين ويمكن ى التقاعد في سن العل

له اختيار الترفيع في سن تقاعده إلى حدود 

الخامسة والستين سنة  شريطة تقديم 

مطلب في الغرض ستة أشهر قبل تاريخ بلوغه 

 سن التقاعد. 

االطالع على القائمة وتحيينها وإحالة قائمة جديدة محينه  2

 الصندوق. ملصالح 

ن  اإلدارة الفرعية للشؤو 

 اإلدارية 

  يومان 

اإلدارة الفرعية للشؤون   اعتماد القائمة املذكورة  .بإعداد ملفات التقاعد   3

 اإلدارية 

  

توجيه مذكرة للمصلحة املالية ملوافاتنا بشهادة في املنح   4

 الشهرية والسنوية للثالث سنوات األخيرة للعون املعني.

اإلدارة الفرعية للشؤون   

 املالية

 إنصاف 

التوصل بالشهادة يتم إعداد قائمة الخدمات  ثم    5

استخراج قرار اإلحالة على التقاعد عبر منظومة إنصاف  

 وعرضه على اإلمضاء. 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 رئيس اإلدارة

يوم، منذ  

التوصل 

 بشهادة املنح 

 

 

 إنصاف

ى  إحالة قائمة الخدمات مرفقة بنسخة من قرار اإلحالة عل 6

التقاعد إلى العون املعني عن طريق التسلسل اإلداري 

 ودعوته ليطلع عليها ويمضيها وإرجاعها تامة املوجب.

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 ورقيا وبالبريد اإللكتروني  
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امللف لإلمضاء )قائمة الخدمات، املذكرة املوجهة   احالة 7

 ملصالح الصندوق، قائمة املسار املنهي( 

دارة الفرعية للشؤون  إل ا

 اإلدارية 

 رئيس اإلدارة

حال التوصل  

بامللف من 

 العون املعني

 ورقيا

امللف إلى مصالح الصندوق مرفقا بكل الوثائق  احالة 8

املبينة للوضعيات اإلدارية للعون خالل مساره املنهي: 

  قرارات اإللحاق، اإلحالة على عدم املباشرة، االنقطاعات.(

 بعد امضائة.

دارة الفرعية للشؤون  إل ا

 اإلدارية 

حال رجوع  

امللف من 

 اإلمضاء 

قبل ستة أشهر على األقل  

العون على   من تاريخ إحالة

 التقاعد

توجيه نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد للمصلحة   9

والشؤون االجتماعية وإدارة التجهيز والوسائل املالية 

 لإلعالم.

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االجتماعية

 إدارة التجهيز والوسائل 

 بالبريد اإللكتوني  حينيا 

 
 

 

 : التصرف في األرشيف  13االجراء عدد 

 التصرف في األرشيف الجاري  :  1- 13

 

وصف مفصل   املراحل 

ملراحل  

 اإلجراء 

) إنجاز 

 الخدمة ( 

ةاملنظومة املعتمد اآلجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 
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ـــــع   1 ـــ ـــ ـــ ـــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــــجــ ـــ ـــ ـــ تــ

ـــــف  ـــ ـــ ـــ ــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االرشــ

ــــن  ـــ مــ ــــاري  ـــ ــجــ ــ ـــ الــ

ــفــــردة  مــ ـــــائــــق  وثــ

ـــــد   بـــعــ ـــــات  ومـــلـــفــ

ــــــال  ــــــمــ ــــــكــ ــــــتــ ـــ ـــ ـــ ـــ اســ

ــــــع   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ

ـــــراءات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اإلجــ

ـــــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اإلداريــ

 الخاصة بها

 مختص في االرشيف

 

ــــــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوصــ ــتــ ـــ الــ ــال  ـــ حــ

ـــــن   ـــ مــ ـــــق  ـــ ـــــائــ ـــ ـــــوثــ ـــ ـــــالــ ـــ بــ

 األطراف املعنية

ــدد  -  ــانون عـ ــة    95القـ ـــــنـ ـــ ـــ أوت    2املؤرخ في    1988لســ

 املتعلق باألرشيف 1988

 

ـــــدد  ال ا- عــ ــر  ـــــة    1981مـ ـــــنــ ـــ ـــ ـــ ــي    1988لســ فـ  13املـــؤرخ 

ـــــمبر   ـــ ـــــروط    1988ديســ ـــ ـــــبط شــ ـــ وتراتيب املتعلق بضــ

التصــرف في االرشــيف الجاري واالرشــيف الوســيط  

عــلــى  ـــــل واالطــالع  وتــحــويــ ـــيــف  ـــ ـــ ـــ االرشــ واتــالف  وفــرز 

ـــــيف العـام املنقح بـاألمر عـدد   ـــ ـــ ـــــنـة    2548االرشــ ـــ ـــ لســ

 1998ديسمبر  28املؤرخ في  1998

 

ــــــة  2 ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ــــــعــ ـــ ـــ مــ

ـــــف  ـــ ـــ ـــ ــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ االرشــ

فــــنــــ  ـــــاري  ـــــا الــــجــ يــ

بفرز الالزم من 

ــــــــ  ـــ ـــ ـــ ــائــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوثــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ق  الــ

والقيـام بعمليـة  

 الترتيب 

  يومان 
 

ــــــل   3 ـــ ـــ ــيــ ــــ ـــ ـــ ـــجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تســ

ــــــد   ـــ ـــ ـــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرصــ ـــ ـــ الــ

ــــي  فــ ــــي  ــقــ ــ ـــــائــ ــــوثــ الــ

ــــد  ـــ ــــعــ ـــ مــ ــــراس  ـــ كــ

 للمتابعة
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ــــــن   4 ـــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ـــ ــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ

ـــــذاذة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ

ــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهــ ـــ ـــ ـــ ـــ املــ

ــــــة بكــل   ـــ ـــ الخــاصــ

 موظف

 يوم

 

حفظ الوثائق   5

بامللفات  

االدارية  

لألعوان أو  

بحاويات 

خاصة بكل 

 إجراء إداري  

 
 

 

 الجاري الى مصلحة األرشيف الوسيط  رشيفاأل  : تحويل2- 13

وصف مفصل   املراحل 

ملراحل  

 اإلجراء 

)إنجازالخدمة 

) 

القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

ضبط   1

مجموعة  

امللفات املعدة  

االدارة الفرعية للتصرف في  

 كل آخر سنة التوثيقالوثائق و 
أوت  2املؤرخ في  1988لسنة  95القانون عدد - 

 املتعلق باألرشيف 1988
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للتحويل  

 بقائمة أولية

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 مختص في االرشيف

  13املؤرخ في  1988لسنة  1981االمر عدد -

املتعلق بضبط شروط وتراتيب  1988ديسمبر 

التصرف في االرشيف الجاري واالرشيف الوسيط  

اتالف االرشيف وتحويل واالطالع على وفرز و 

لسنة  2548االرشيف العام املنقح باألمر عدد 

 1998ديسمبر  28املؤرخ في  1998

اوت  8املؤرخ في  1994لسنة  1692االمر عدد -

 املتعلق باملطبوعات االدارية 1994

  2000أكتوبر  3قرار الوزير االول املؤرخ في -

استبقاء املتعلق باملصادقة على جداول مدد 

الوثائق املشتركة بين الوزارات واملؤسسات 

 العمومية 

تعمير جدول  2

وثائق شبه  

نشطة في ثالث 

 نظائر

 

تجميع امللفات   3

 بحاويات

 

إحالة  4

الجداول  

 لإلمضاء 

 

إعالم إدارة   5

األرشيف  

بمضمون  

 التحويل وعدد

 الحاويات

 

إحالة امللفات    6

 للحفظ 
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 : الخدمات املقدمة لألعوان العاملين سابقا بالوزارة14االجراء عدد 

 استكمال ملف التقاعد  1- 14
 

الخدمة(  )إنجاز وصف مفصل ملراحل اإلجراء  املراحل  القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة    املالحظات 

اإلدارة الفرعية    للشؤون   بمطلب من العون السابق التوصل  1

 االدارية 

 مكتب الضبط املركزي 

 ورقي  - 

عن طريق  منظومة   -

االلكتروني  التصرف 

 في املراسالت

عدد  -   1982لسنة    505األمر 

والذي    1982مارس   16املؤرخ في  

عدد   باألمر  تنقيحه   579تم 

في    1983لسنة   جوان   17مؤرخ 

منحة   1983 بإحداث  واملتعلق 

يذ لفائدة أعوان  التصرف والتنف

املحلية  والجماعات  الدولة 

 واملؤسسات العمومية. 

عدد  -   1990لسنة    149األمر 

في  امل   1990جانفي    15ؤرخ 

نتيجة  منحة  بإحداث  املتعلق 

وزارة  أعوان  لفائدة  االستغالل 

تنقيحه   تم  كما  املواصالت 

لسنة   1326واتمامه باألمر عدد  

 . 1990سبتمبر    3املؤرخ في    1990

ع-   1981سنة  ل  444دد  األمر 

والذي    1981أفريل    07املؤرخ في  

عدد   باألمر  تنقيحه   504وقع 

مارس    16خ في  املؤر   1982لسنة  

عدد    1982 لسنة   1888واألمر 

في    1988 نوفمبر    10املؤرخ 

واملتعلق بإحداث منحة   1988و

املنيين   لألعوان  وقتية  تكميلية 

 

وثائق    إحالة 2 الفرعيةلأل طلب  اإلدارة  للتوصل  رشيف  إلى 

 اإلداري للعون بامللف 

 

اإلدارة الفرعية    للشؤون  

 اإلدارية 

اإلدارة الفرعية للتصرف في  

 الوثائق والتوثيق

 

حال التوصل  بمطلب 

 العون 

 

 البريد االلكتروني 

 

بكل دقة واستخراج جميع القرارات التي ةامللف دراس 3

نقطاع قرار اال  –وضعيته اإلدارية )قرار االنتداب تخص 

 قرارات الترقية والتدرج ...(.  –عن العمل 

اإلدارة الفرعية    للشؤون  

 االدارية 

 

حال التوصل بامللف  

 من االرشيف

في صورة عدم توفر ملف أحد  

أرشيف   بمصلحة  االعوان 

توجيه مراسلة الى    يقع الوزارة  

باملؤسسة   املعنية  املصالح 

بالنظر  ا العون  لها  يرجع  لتي 

لل الوطني    – بريد  )الديوان 

الوطنية   الشركة 

مدنا   يقع  حتى  لالتصاالت...( 

كان  إذا  أما  املعني،  بملف 

الى  بالنظر  يرجع  ال  العون 

مطلبه يقع  مصالحنا   توجيه 

ارسال   جدول  طريق  عن 

الى  لالختصاص  أو  للتعهد 

 هة التابع اليها. الج
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اإلدارة   4 الى  مذكرة  بتوجيه  املالية  للشؤون  عد الفرعية 

امضاءها من طرف الرئيس املباشر موضوعها طلب كشف  

تم   والتي  التقاعد  جراية  بعنوان  األجر  على  الخصم  في 

والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  لفائدة  تحويلها 

 االجتماعية تخص العون املعني 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 إلدارية ا

 

اإلدارة الفرعية     للشؤون  

 املالية 

حال التوصل بملف 

 العون من االرشيف

للدولة والجماعات   مطلب ورقي والعسكريين 

 العمومية. املحلية واملؤسسات 

املؤرخ   1979لسنة    93األمر عدد  

تم    1979جانفي    11في   والذي 

  128عدد  تنقيحه واتمامه باألمر  

فيفري    12املؤرخ في    1980لسنة  

1980 . 

عدد  -   1988لسنة    1013األمر 

في   يتعلق    1988جوان    02مؤرخ 

لفائدة   الهندسة  منحة  بإحداث 

 مهندس ي اإلدارة. 

عدد-   1974لسنة    1109االمر 

كما   1974ديسمبر    20ؤرخ في  امل

عدد  و  باألمر  تنقيحه   580قع 

جوان   17املؤرخ في    1983لسنة  

باألمر    كما  1983 تنقيحه  وقع 

يتعلق    1990لسنة    1002عدد  

بالترفيع في مقدار منحتي دراسة  

 املشاريع ومراقبة تنفيذ املشاريع. 

عدد    -   1974لسنة    511األمر 

والذي    1974أفريل    27املؤرخ في  

ت عدد  وقع  باألمر   354نقيحه 

في    1975لسنة   جوان   3املؤرخ 

عدد  وباألم  1975 لسنة   84ر 

  1985جوان    17املؤرخ في    1985

اول   في  املؤرخ  القرار  وكذلك 

بضبط    1974نوفمبر   املتعلق 

 

قد  5 العون  مرتبات  أن  تثبت  املحجوزات  في  شهادة  إعداد 

خضعت فعليا للحجز خالل الفترة التي قضاها في العمل مع  

 وتضمينها بقائمة الخدمات احتساب تلك الفترة بكل دقة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 إلدارية ا

 

حال التوصل بكشف 

لجملة التحويالت 

بعنوان التقاعد 

والحيطة االجتماعية  

الفرعية  من اإلدارة 

 للشؤون املالية 

  

 إعداد ملف التقاعد الخاص بالعون واملتكون من:   6

 قائمة في الخدمات  -

 استخراج قرار انتداب  -

 استخراج قرار االنفطاع عن العمل -

 شهادة في املحجوزات  -

 شهادة عمل -

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 إلدارية ا

 

حال التوصل بكشف 

لجملة التحويالت 

بعنوان التقاعد 

والحيطة االجتماعية  

الفرعية  من اإلدارة 

 للشؤون املالية 

  قائمة في الخدمات 

اإلدارة الفرعية توجيه مذكرة الى )اعداد بطاقات املعادلة 7

 . (للشؤون املالية موضوعها طلب بطاقة معادلة في األجر

ؤون  اإلدارة الفرعية للش

 اإلدارية 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية 

حال التوصل بالبطاقة 

املذكورة من اإلدارة 

الفرعية للشؤون 

 املالية 

الصندوق   ها منطلبفي صورة  مطلب ورقي

الوطني للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية  

)مباشرة او عن طريق البريد  تسليم امللف للعون  8

نسخة يتم وضعها بامللف  االحتفاظ بنسختين منه: أحيانا(و 

 . فظللحاإلداري للعون ونسخة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  -

 اإلدارية 

 مكتب الضبط املركزي -

اإلدارية  كتابة إدارة الشؤون -

 واملالية 

حال امضاء امللف من 

 طرف الرئيس املباشر

 وثائق ورقية 

منظومة التصرف في 

 املراسالت
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ى اإلدارة الفرعية  لاإرجاع امللف اإلداري للعون املعني  9

 للتصرف في الوثائق والتوثيق

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

حال االنتهاء من انجاز 

 امللف.

اإلطارات   رتب  بين  املعادلة 

اإلطارات   ورتب  املشتركة 

منحة  مقدار  لتعيين  الخاصة 

 االنتاج.  

عدد  -   1994ة  لسن  1692االمر 

في   املتعلق    1994أوت    8املؤرخ 

 باملطبوعات اإلدارية. 

عدد  -   1982لسنة    505األمر 

والذي    1982مارس   16املؤرخ في  

عدد   باألمر  تنقيحه   579تم 

في    1983لسنة   جوان   17مؤرخ 

منحة   1983 بإحداث  واملتعلق 

التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان  

املحلية  والجماعات  الدولة 

 ومية. واملؤسسات العم

عدد  -   1990لسنة    149األمر 

في     1990جانفي    15املؤرخ 

منحة   بإحداث  نتيجة املتعلق 

وزارة  أعوان  لفائدة  االستغالل 

تنقيحه   تم  كما  املواصالت 

لسنة   1326واتمامه باألمر عدد  

 . 1990سبتمبر    3املؤرخ في    1990

عدد  -   1981لسنة    444األمر 

والذي    1981أفريل    07املؤرخ في  

تنقي عدد  وقع  باألمر   504حه 

مارس    16املؤرخ في    1982لسنة  

عدد    1982 لسنة   1888واألمر 

 

 

 

في صورة عدم توفر ملف أحد  

االعوان بمصلحة أرشيف  

توجيه مراسلة الى   يقعالوزارة 

املصالح املعنية باملؤسسة  

نظر التي يرجع لها العون بال

 –)الديوان الوطني للبريد 

الشركة الوطنية  

مدنا لالتصاالت...( حتى يقع 

بملف املعني، أما إذا كان  

العون ال يرجع بالنظر الى  

توجيه مطلبه  يقع مصالحنا 

عن طريق جدول ارسال  

للتعهد أو لالختصاص الى 

 هة التابع اليها. الج
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في    1988 نوفمبر    10املؤرخ 

واملتعلق بإحداث منحة   1988و

املنيين   لألعوان  وقتية  تكميلية 

للدولة والجماعات   والعسكريين 

 املحلية واملؤسسات العمومية. 

املؤرخ   1979لسنة    93األمر عدد  

تم    1979جانفي    11في   والذي 

  128تنقيحه واتمامه باألمر عدد  

فيفري    12املؤرخ في    1980  لسنة

1980.  

عدد  -   1988لسنة    1013األمر 

في   يتعلق    1988جوان    02مؤرخ 

لفائدة   الهندسة  منحة  بإحداث 

 مهندس ي اإلدارة. 

عدد-   1974لسنة    1109االمر 

كما   1974ديسمبر    20املؤرخ في  

عدد   باألمر  تنقيحه   580وقع 

جوان   17املؤرخ في    1983ة  لسن

باألمر    1983 تنقيحه  وقع  كما 

ق  يتعل  1990لسنة    1002عدد  

بالترفيع في مقدار منحتي دراسة  

 املشاريع ومراقبة تنفيذ املشاريع. 

عدد    -   1974لسنة    511األمر 

والذي    1974أفريل    27املؤرخ في  

عدد   باألمر  تنقيحه   354وقع 

في    1975لسنة   جوان   3املؤرخ 

عدد  وب  1975 لسنة   84األمر 
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  1985جوان    17املؤرخ في    1985

اول   في  املؤرخ  القرار  وكذلك 

بضبط    1974فمبر  نو  املتعلق 

اإلطارات  رتب  بين  املعادلة 

اإلطارات   ورتب  املشتركة 

منحة  مقدار  لتعيين  الخاصة 

 االنتاج.  

عدد  -   1994لسنة    1692االمر 

في   املتعلق    1994أوت    8املؤرخ 

 . باملطبوعات اإلدارية 

 

 شهادة عمل(  –طلبات مختلفة )قرار انقطاع عن العمل 2- 14

 

الخدمة(  )إنجاز وصف مفصل ملراحل اإلجراء  املراحل  القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة    املالحظات 

اإلدارة الفرعية    للشؤون   التوصل بمطلب من العون السابق  1

 االدارية 

 مكتب الضبط املركزي 

 ورقي  - 

ومة  عن طريق  منظ -

لكتروني  التصرف اال

 في املراسالت

  

تعمير مطبوعة طلب وثائق من األرشيف يقع امضاءها   2
د من طرف الرئيس المباشر ترسل عبر البري 

االلكتروني الى اإلدارة الفرعية للتصرف في الوثائق  
 .والتوثيق لجلب الملف اإلداري للعون

اإلدارة الفرعية للشؤون   -

 اإلدارية 

اإلدارة الفرعية   -

ق للتصرف في الوثائ

 والتوثيق

حال التوصل  بمطلب 

 العون 

منظومة التراسل  

 االلكتروني 

  

ل وإعداد نسخة  االنقطاع عن العم ر استخراج قرا 3
 مطابقة لألصل 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية

حال التوصل بملف  
 العون من األرشيف  

   

اإلدارة الفرعية للشؤون   إعداد شهادة العمل  4

 يةدار اإل 

حال التوصل بملف  
 العون من األرشيف 
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تسليم الوثائق املطلوبة للمعني باألمر  مباشرة او ارسالها   5

 االلكتروني احيانا عبر البريد او عن طريق التراسل 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية

 مكتب الضبط املركزي 

حال امضائها من طرف  

 الرئيس املباشر

 وثائق ورقية  -

ل ق التراسعن طري -

 االلكتروني 

  

الفرعية   6 اإلدارة  الى  املعني  للعون  اإلداري  امللف  إرجاع 

 للتصرف في الوثائق والتوثيق

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية

حال االنتهاء من انجاز 

 امللف.

   

 

 

 

 املناظرات  : 15عدد  اإلجراء 

 املناظرات الخاصة باألعوان 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

راء ) إنجاز الخدمة ( اإلج  

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة 

اعداد قرار ضبط عدد   1

ونوعية الخطط املراد سد  

 شغورها 

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

ـــــدور قانون املاليـة  ـــ ـــ على إثر صــ

 للسنة املالية املعنية

ديسمبر  12املؤرخ في  1983لسنة  112د ون عدالقان ورقي على االصفر

املتعلق بضبط النظام األساس ي العام ألعوان   1983

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات  

الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته  

ديسمبر   27املؤرخ في   2007لسنة  69وخاصة القانون عدد 

سبتمبر   23املؤرخ في   2011لسنة  89واملرسوم عدد  2007

2011 ، 

 

2 

 

 

ـــــبط رزنــــامــــة املنــــاظرة )فتح   ـــ ـــ ضــ

 وختم( 

 

ـــن   ـــ ـــويــ ـــ ـــكــ ـــ ـــتــ ـــ الــ ـــة  ـــ ـــحــ ـــ ــلــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مصــ

 واملناظرات  

 ترك اجل الشهر بين املرحلتين. 
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غتين  بـــــاللاعـــــداد قرارات الفتح   3

ـــــيـة ـــ ـــ ــه   العربيـة والفرنســ ـــ ـــ ـــ وعرضــ

 على السيد الوزير لإلمضاء

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

 السيد الوزير 

    

اعداد قرارات كيفية التنظيم   4

وعرضها على السيد   وتحيينها

الوزير لإلمضاء ثم توجيهها 

 ملصالح رئاسة الحكومة للنشر

 مصلحة التكوين واملناظرات

 السيد الوزير

 رئاسة الحكومة 

    

وعرضه   اعداد منشور الترقية  5

على السيد الوزير لإلمضاء  

وتعميمه على املؤسسات ذات  

دارية تحت الصبغة اإل 

 االشراف

 مصلحة التكوين واملناظرات -

 السيد الوزير -

قرارات   ـــــر  ـــ ـــ نشــ إثر  لفتح اعلى 

ـــــمي للجمهوريـــــة   ـــ ـــ بـــــالرائـــــد لرســ

 التونسية

 منظومة عليسة 

 التراسل االلكتروني

  

ــــحـــيـــن  قـــبـــول  7 ـــ ـــ ـــ املـــتـــرشــ ـــــب  ـــــالــ   مـــطــ

املتعلقة بطلب الوثائق اإلدارية  

 الخاصة باملناظرة

الى حدود تاريخ  خ الفتحمن تاري مصلحة التكوين واملناظرات

 الختم

 تراسل الكتروني

 عليسة 

  

ـــــائـق  8 الـوثــ ـــــحـيـن  ـــ ـــ املـتـرشــ ــلـيـم  ـــ ـــ ـــ تســ

ـــــة  ـــمــ ـــــائــ )قــ ـــــة  ـــوبــ ـــلــ ـــطــ املــ ـــــة  اإلداريــ

ـــــخـــــة من قرار   -الخـــــدمـــــات ـــ ـــ نســ

ـــــخــــة من قرار    -اخر تــــدرج ـــ ـــ نســ

نســـــخة من  -التســـــمية في الرتبة

ـــداب ـــادة خلو   -قرار االنتــ ـــــهــ ـــ ـــ شــ

   ورقي  
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ـــــات   ـــ ـــــوبــ ـــ ـــــقــ ـــ ـــــعــ ـــ الــ ـــــن  ـــ مــ ـــــف  ـــ ــلــ ـــ ـــ املــ

 ....(التأديبية

 

 الترشحات ملفقبول  9

 

     مصلحة التكوين واملناظرات

وضبط قائمة   امللفاتفرز  10

 املترشحين

 

     مصلحة التكوين واملناظرات

 اللجان أعضاءاستدعاء  11

 

     مصلحة التكوين واملناظرات

اعداد محضر جلسة البت في  12

الترشحات وضبط مقاييس 

اسناد االعداد )محضر عدد  

 (خاص بكل رتبة ترقية 01

 

     لجنة املناظرة املعنية 

ـــــر   13 ـــــناد  اعداد محضــ ـــــة اســ جلســ

بـــــالنتـــــائج   ـــــريح  ـــ ـــ االعـــــداد والتصــ

ـــــة  رتــبــ ـــــل  بــكــ ـــــاص  خــ ــــر  ـــ ـــ ـــ )مــحضــ

 ترقية(

     لجنة املناظرة املعنية 

ـــــائــ  14 قــ ــــــبــط  ـــ ـــ ــــــحــيــن  ضــ ـــ ـــ املــتــرشــ ـــــة  مــ

ـــــم   ـــ ـــــهــ ـــ لــ ـــــول  ـــ ـــــخــ ـــ ـــــة  املــ ـــ ــاركــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ملشــ

واملترشحين الناجحين وعرضها  

     تكوين واملناظرات  ة المصلح
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ــــــاء  ـــ ـــ ـــــيــد الوزير لإلمضــ ـــ ـــ على الســ

 مصحوبة بمحاضر الجلسات

 

 

 نشر نتائج املناظرة  15

 

 موقع واب الوزارة  مكتب أنظمة املعلومات

منظومة التراسل 

 االلكتروني

  

استخراج قرارا ت الترقية من   16

ما عدى رتب  منظومة انصاف 

رئس )أو ما يعادلها( فما فوق 

يتم اعداد قرار تسمية في  

الرتبة يرسل لرئاسة الحكومة 

ليتم بعد النشر   للنشر

استخراج قرار الترقية من  

 منظومة انصاف.  

   منظومة انصاف  مصلحة التكوين واملناظرات

الترقية عن طريق االمتحان   

 املنهي  

 

     

وصف مفصل ملراحل  1

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 

ةاملراجع و النصوص القانوني املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 
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حصر قائمة العملة املعنيين   1

بالترقية عن طريق االمتحان  

 املنهي

 

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

  2008ديسمبر  25مقرر وزير تكنولوجيات اإلتصال املؤرخ في -  

واملتعلق بضبط نظام وبرنامج االمتحان املنهي لترقية العملة  

والتابعين لوزارة  املنتمين للوحدات األولى والثانية والثالثة 

ل واالقتصاد الرقمي واملدرسة العليا تكنولوجيات االتصا

دراسات التكنولوجية في واملعهد العالي لل للمواصالت بتونس 

 املواصالت بتونس،

  1983ديسمبر  12املؤرخ في  1983لسنة  112القانون عدد -

املتعلق بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدولة 

ية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  والجماعات املحل

  اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تّممته وخاصة

، 2011سبتمبر  23املؤرخ في  2011لسنة  89املرسوم عدد   

 

  1998ديسمبر  18املؤرخ في  1998لسنة  2509األمر عدد -

املتعلق بضبط النظام األساس ي الخاص بسلك عملة الدولة 

ة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  والجماعات املحلي

 اإلدارية، 

 

 ضبط رزنامة املناظرة   2

 

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

    

ـــــاظــــرة 3 ــنــ املــ ــح  ــتــ فــ ــرر  ــقــ مــ ـــــداد   اعــ

ـــــيــــد الوزير  ـــ ـــ ـــــه على الســ ـــ ـــ ـــ وعرضــ

 لإلمضاء

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

 السيد الوزير 
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عــن  4 ـــــة  الــتــرقــيــ ــــــور  ـــ ـــ مــنشــ ـــــداد  اعــ

ـــــي  ـــــنهــ املــ ـــــان  ـــــحــ ـــــتــ االمــ ـــــق  ـــــريــ او    طــ

ـــــار   ـــــه  االختبــ ـــ ـــ ـــ ـــ على املنهي وعرضــ

 السيد الوزير لإلمضاء

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

 السيد الوزير 

    

ـــــان 5 الــلــجــ ـــــة  تــركــيــبــ قــرار  ـــــداد    اعــ

ـــــيــــد الوزير  ـــ ـــ ـــــه على الســ ـــ ـــ ـــ وعرضــ

 لإلمضاء

 

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

 السيد الوزير 

    

تعميم املنشور على املؤسسات   6

ـــــبغــــة اإلداريــــة تحــــت  ـــ ـــ ذات الصــ

 االشراف.

ين مصلحة التكو 

ات واملناظر   

 عليسة  

 التراسل االلكتروني

  

 استالم مطالب املترشحين  7

اإلدارية   الوثائق منهم تمكينو 

 . املطلوبة

 

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

   تراسل الكتروني 

مصلحة التكوين  استالم الترشحات 8

 واملناظرات 

    

اعداد جداول  فرز الترشحات و  9

 قبول الترشحات 

 

ن مصلحة التكوي

 واملناظرات 

    

مصلحة التكوين  استدعاء أعضاء اللجان 10

 واملناظرات 
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البت في الترشحات واعداد  11

 محضر جلسة البت

     اعمال اللجنة

استدعاء العملة املخول لهم  12

 إلجراء االختبار املنهي املشاركة

     أعمال اللجنة

 

13 

 

اعداد محضر  االختبار و اجراء 

عداد  اسناد اال جلسة 

 لتصريح بالنتائج وا

     اعمال اللجنة

ضبط قائمة املترشحين   14

وقائمة   املخول لهم املشاركة

العملة الناجحين نهائيا  

وعرضها على السيد الوزير 

لإلمضاء مصحوبة بمحاضر  

 الجلسات 

 

 

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

 السيد الوزير 

    

فور امضاءها من طرف   مكتب أنظمة املعلومات نشر نتائج املناظرة  15

 السيد الوزير 

   موقع واب الوزارة

مصلحة التكوين  اعداد قرارات الترقية   16

 واملناظرات 

 

   منظومة انصاف 
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 الترقية باالختيار 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 

األطراف املعنية  

 املتدخلة

صوص القانونيةاملراجع و الن املنظومة املعتمدة اآلجال  املالحظات 

املتوفر  االعوان ضبط قائمة  01

 فيهم شروط الترقية باالختيار 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

  2008ديسمبر  25املؤرخ في  االتصالمقرر وزير تكنولوجيات -  

واملتعلق بضبط نظام وبرنامج االمتحان املنهي لترقية العملة  

ثانية والثالثة والتابعين لوزارة  املنتمين للوحدات األولى وال

يات االتصال واالقتصاد الرقمي واملدرسة العليا تكنولوج

دراسات التكنولوجية في عالي لل للمواصالت بتونس واملعهد ال

ت بتونس،املواصال   

  1983ديسمبر  12املؤرخ في  1983لسنة  112القانون عدد -

املتعلق بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدولة 

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  

ة  اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تّممته وخاص 

، 2011سبتمبر  23املؤرخ في  2011لسنة  89املرسوم عدد   

 

  1998ديسمبر  18املؤرخ في  1998لسنة  2509األمر عدد -

املتعلق بضبط النظام األساس ي الخاص بسلك عملة الدولة 

الجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  و 

 اإلدارية، 
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ــــات توجيــه مــذكرة   02 ـــ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ   للمؤســ

ــبغة اإلدارية تحت  ــ ـــ ـــ ذات الصــ

ــــــراف   ـــ ــــــة االشــ ـــ إلعداد للمدرســ

املــــعــــنــــيــــيــــن  ـــــة  الــــعــــمــــلــ ـــــات  مــــلــــفــ

 بالترقية باالختيار

 

 مكتب الضبط 

 

    

)نسخ   03 املطلوبة  الوثائق  اعداد 

للسنوات   املهنية  األعداد  من 

األ  مطابقة  الثالث  ونسخ  خيرة 

اإلنتداب،   قرارات  من  لألصل 

الصنف،  التسمية والترسيم في  

آلخر  الضابطة  القرارات 

وضعية إدارية للمعنيين باألمر  

 وقائمة في الخدمات(.

 

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

    

مصلحة التكوين  اعداد البطاقات الشخصية  4

 واملناظرات 

    

الكفاءة 5 قائمة   وترتيب   اعداد 

 حين  املترش

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 
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انظار  6 على  القائمة  عرض 

املتناصفة   اإلدارة  اللجنة 

 املختصة  

     اللجنة اإلدارية املتناصفة 

عرض قائمة الكفاء على انظار  7

 السيد الوزير لإلمضاء 

 

     السيد الوزير 

 ارةموقع واب الوز   مكتب أنظمة املعلومات  نشر نتائج املناظرة  8

منظومة التراسل 

 االلكتروني

  

مصلحة التكوين  اعداد قرارات الترقية  9

 واملناظرات 

   منظومة انصاف 

  

 خالص اتعاب أعضاء لجان املناظرات

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 

يةاملراجع و النصوص القانون املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

ــــان   01 ـــ ــــيــ ـــ بــ ــــداد  ـــ ــــي اعــ ـــ فــ ــــاب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حســ

ـــــاركة بعنوان   ـــ ـــــتحقات املشــ ـــ مســ

ـــــاركة في تنظيم مناظرة او   ـــ ـــ املشــ

ــــــو   ـــ ـــ ـــــل عضــ كــ بـعـنـوان  ـــــان  امـتـحــ

 وعرضه على املعنيين لإلمضاء.

 

ــــن   ـــ ــويــ ــ ـــ ــكــ ــ ـــ ــتــ ــ ـــ لــ ــة  ــ ـــ ــحــ ــ ـــ ـــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مصــ

 واملناظرات

 اعضاء اللجان املعنية

يتعلق   2001فيفري  13مؤرخ في  2001لسنة  410*االمر عدد   

املناظرات  مال تنظيم واجراء بضبط نظام تأجير اع

 واالمتحانات واالختبارات املهنية اإلدارية. 
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اعداد جدول ارسـال الى اإلدارة   02

ـــــة  ــيــ ـــــالـ املــ ــؤون  ــ ـــ ـــ ـــ لـــلشــ ـــــة  ــيــ الـــفـــرعـ

بأصل بيان الحساب مصحوب  

ـــــات   ـــــتحقــ ـــ ـــ املســ ـــــخ  و في  ـــ ـــ   منبنســ

ـــــات   ـــ ـــ ـــ ـــ جلســ ـــــر  ـــ ـــ ــاضــ ــ و  فرز  المحــ

ـــريح   ـــ ـــ ـــخ من  التصــ ـــ ـــ بالنتائج ونســ

 قرارات الفتح وتركيبة اللجان 

ـــــؤون اإلدارة الف ـــ ـــ ــة للشــ  رعيـ

 املالية

مراقب املصاريف 

 العمومية 

    

 :التكوين 16االجراء عدد  

 ضبط حاجيات التكوين

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 

 األطراف املعنية 

 املتدخلة

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال

ـــــات   1 ــيــ ـــــاجـ ـــــات وحــ ــتـــرحــ مـــقـ ــلـــقـــي  تـ

ـــــات   كـــــويـــــنالـــــتـــــ  أولـــــيــ ـــــد  ـــــديــ وتـــــحــ

 التكوينية للوزارةالبرامج 

 مصلحة التكوين

 واملناظرات 

 اإلدارات العامة 

 وجميع الهياكل

 بالوزارة

دليل تحديد حاجات التكوين في اإلدارة العمومية-    

املنشور السنوي لرئيس الحكومة املتعلق بإعداد مخططات -

 التكوين السنوية

 2001مارس  9املؤرخ في  51منشور السيد الوزير األول عدد -

 املتعلق بإعداد مخططات التكوين السنوية

2004جوان  27بتاريخ  27منشور السيد الوزير األول عدد -  

 

 

 إعداد مخطط التكوين السنوي  
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وصف مفصل ملراحل  املراحل 

اإلجراء ) إنجاز الخدمة 

) 

ونيةلنصوص القاناملراجع و ا املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

إعداد مشروع مخطط   1

 التكوين السنوي 

 مصلحة التكوين

 واملناظرات 

دليل تحديد حاجات التكوين في اإلدارة العمومية-    

املنشور السنوي لرئيس الحكومة املتعلق بإعداد مخططات -

.التكوين السنوية  

 1200مارس  9املؤرخ في  15منشور السيد الوزير األول عدد -

طات التكوين السنويةاملتعلق بإعداد مخط  

2004جوان  27بتاريخ  27منشور السيد الوزير األول عدد -  

 

إحالة مشروع املخطط إلى   2

السيد الوزير لإلمضاء 

مصحوبا بمشروع مقرر يتعلق 

باملصادقة على مخطط  

 التكوين السنوي 

     السيد الوزير 

املخطط واملقرر إحالة مشروع  3

رئاسة الحكومة  إلى مصالح

 املصادقة. للتأشير و 

     رئاسة الحكومة

  

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

322 

 تنفيذ مخطط التكوين السنوي 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

إعداد كراس شروط مرجعية   1

التكوينية املدرجة  للدورات

املصادق عليه  صلب املخطط 

تتضمن الشروط اإلدارية  

 والفنية ومن بينها: 

الشروط اإلدارية للمشاركة  )

 في االستشارة 

 الوثائق املطلوبة

إجراءات وآجال تقديم  

 العروض الفنية واملالية 

 الشروط املتعلقة باملكون 

املتعلقة ببرنامج  الشروط 

 النشاط التكويني 

يان  تعلقة ببالشروط امل

الوسائل البيداغوجية التي 

 سيتم اعتمادها 

االلتزامات املستوجبة على  

 ( جميع األطراف...

 مصلحة التكوين

 واملناظرات 

 مراقب املصاريف

 العمومية 

 ادارة التجهيز والوسائل

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية 

ت التكوين في اإلدارة العمومية دليل تحديد حاجا    

املتعلق   2014مارس  13املؤرخ في  2014لسنة  3910ألمر عدد -

 بتنظيم الصفقات العمومية
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إحالة كراس الشروط املتعلقة   3

باالستشارة إلى مصالح إدارة 

التجهيز والوسائل إلبداء الرأي  

 االستشارة   ونشر اإلعالن عن 

بالصحف  النشر   

  والجرائد وباملوقع

 االلكتروني للوزارة 

بمنظومة الشراءات  

عمومية على الخط  ال

TUNEPS 

  

املشاركة في فتح العروض   4

واملالية املتعلقة الفنية 

 باالستشارة 

 لجنة الشراءات  

 إدارة التجهيز والوسائل

    

التوصل بتقرير تقييمي  6

 لالستشارة  

 لجنة الشراءات 

 إدارة التجهيز والوسائل

    

ـــــالح   7 ـــ ـــ ـــ ــة إلى مصــ ـــــلـ ـــ ـــ ــه مراســ توجيـ

ملالية  اإلدارة الفرعية للشؤون ا

ـــــة   إلعداد طلبات التزود الخاصــ

أو   ـــــاملـزود  تـم بــ ـــــذيـن  الــ املـزوديـن 

ـــــطـــــة   ـــ ـــ لتنفيـــــذ األنشــ اختيـــــارهم 

ــات   ــ ـــــيــ ـــ ـــ ــا ملقتضــ ــ ــة طبقــ ــ التكوينيــ

ـــــة   ـــ اإلداريــ ـــــروط  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشــ ـــــراس  ـــ كــ

 والفنية.

     

ـــــة   8 املـتـعـلـقــ الـتـزود  ـــــات  تـلـقـي طـلـبــ

باألنشطة التكوينية التي سيتم  
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ــاة   ــر عليها وممضــ تنفيذها مؤشــ

 من قبل اآلمر بالصرف

ـــــر   9 ـــ ـــ توجيــه طلبــات التزود املؤشــ

إلــى   ـــــا  تــم عــلــيــهــ ـــــذيــن  الــ املــزوديــن 

ـــــلتهم ملوافــــاة  ـــ ـــ اختيــــارهم ومراســ

ـــــالـتـكـويـن   بــ ـــــة  املـكـلـفــ ـــــالـح  ـــ ـــ ـــ ـــ املصــ

ـــــذ   ــيــ ــتـــــنـــــفــ لــ ــنـــــي  ــزمــ الــ ـــــدول  ــجــ ـــــالــ بــ

 األنشطة التكوينية

     

مـــــع  10 ـــــل  عـــــمــ ـــــات  ـــ ـــ ـــ ـــ جـــــلســ ـــــداد  إعــ

ــارهم   املزودين الـــذين وقع اختيـ

ـــــات   ـــــل متطلبــ مجمــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاقشــ ملنــ

ـــــطة   ـــ ـــــير تنفيذ األنشــ ـــ ـــــن ســ ـــ حســ

ــات  التكوينيــــــ  ــ ـــــيــ ـــ ـــ ــا ملقتضــ ــ ة طبقــ

املكان  كراس الشــروط وخاصــة 

ـــــل  ــائــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ والــوســ لــلــتــكــويــن  ـــــد  املــعــ

البيــــداغوجيــــة وتقــــديم برنــــامج  

ــة  ــ التكوينيــ ــــدورات  للــ ـــــل  ـــ ـــ ـــ ـــ مفصــ

ـــــذ   ــــيــ ــــفــ ــــنــ ــــتــ لــ ـــــة  ـــــامــ ـــــد رزنــ ـــــديــ ــــحــ وتــ

ـــطة مع األخذ في االعتبار   ـــ األنشــ

كـــــل من   ـــــتعـــــداد وجـــــاهزيـــــة  ـــ ـــ اســ

ــة واملكون من   املتكونين من جهـ

ـــــد  املـــــعــ ـــــان  واملـــــكــ ـــــة  ـــــانـــــيــ ثــ ـــــة  جـــــهــ

 .للتكوين من جهة أخرى 
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ـــــماء   11 ـــــبط قائمة أســ اإلطارات ضــ

واألعوان املســـــتهدفين بالتكوين 

ــــــدورة  الــ ــــوع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــوضــ مــ ــــب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حســ

التكوينيــــة والحــــاجيــــات التي تم 

اإلدارات   ـــــل  قــبــ مــن  ـــــا  ــــبــطــهــ ـــ ـــ ـــ ضــ

ـــــد   ـــــديــ تـــحــ ـــــة  ــلــ مـــرحـ فـــي  ـــــة  ــيــ ــنـ املـــعـ

 الحاجيات.

     

ــــــطة  12 تحديد رزنامة تنفيذ األنشــ

 التكوينية

     

توجيه دعوات التكوين للفئات  13

ــــل  املعنية ع ـــ ـــ ــــلســ ـــ ـــ ن طريق التســ

 اإلداري  

)تســـجيلها بمنظومة التصـــرف االلكتروني في املراســـالت، وبالبريد    

 االلكتروني(

 

 األنشطة التكوينية خارج إطار االستشارة 

وصف مفصل ملراحل  املراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 

لقانونيةاملراجع و النصوص ا املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

ــة   1 ـــــلـ ـــ ـــ ــه مراســ التي   للجهـــاتتوجيـ

ـــــيق معها إلجراء  ـــ ـــ ـــــيتم التنســ ـــ ـــ ســ

 األنشطة التكوينية 

 

مصلحة التكوين 

 واملناظرات 

اإلدارة الفرعية للشؤون  -

 املالية 

)بعد تسجيلها  

بمنظومة التصرف  

 االلكتروني للمراسالت( 

 

دارة العموميةدليل تحديد حاجات التكوين في اإل -  

 

 يتم التنصيص بالخصوص: 

استعداد الجهة لتنفيذ النشاط او  

 األنشطة التكوينية

مدنا باسم أو أسماء وصفة  

 املكونين 

تحديد أجل ملوافاتنا بإجابة في  

 الغرض 

تحديد املكان  اعداد استشارة ل 2

التكويني املتوقع لتنفيذ النشاط
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ــــورة تعذر اجراء التكوين  ـــ ـــ في صــ

 الوزارةبمقر 

ـــــطــة التكوينيــة )إعــداد    ـــ ـــ /األنشــ

ـــــان   مكــ ـــــد  ـــــديــ لتحــ ـــــارة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتشــ ـــ ـــ اســ

ـــــة  ــجــ ــرمـ بـ ـــــورة  ـــ ـــ ـــ ــي صــ فـ ــن  ــويـ ــكـ ــتـ الـ

الـوزارة  مـقـرات  ـــــارج  خــ الـتـكـويـن 

ــــذاء  ـــ ــــغــ ـــ الــ ــــات  ـــ ــــبــ ـــ وجــ ــــر  ـــ ــــيــ ـــ ــــوفــ ـــ وتــ

 الضرورية(  

 

مراقب املصاريف 

 العمومية 

في صورة تعذر القيام بالتكوين 

مع التنصيص  داخل الوزارة يتعين 

 ضمن االستشارة على:

 توفير قاعة مالئمة 

 هيزات الضرورية ) التج توفير

 شاشة عرض...( 

 توفير قهوة استراحة/غداء

املكون/املكونـيـن   3 مع  ـــــيق  ـــ ـــ التنســ

ـــــذ   ــيــ ـــ ـــــفــ ــنــ ـــ تــ ـــــة  ـــــامــ ـــــد رزنــ ـــــديــ ـــــحــ ــتــ ـــ لــ

 النشاط/األنشطة التكوينية

    

ـــــة  4 الفرعيــ لالدارة  ملف  ـــــه  توجيــ

للشـؤون املالية السـتخراج اذن  

 تزود  

 

 

ـــــة   5 املـتـعـلـقــ الـتـزود  ـــــات  طـلـبــ تـلـقـي 

باألنشطة التكوينية التي سيتم 

ر عليها وممضــــاة  تنفيذها مؤشــــ 

 من قبل اآلمر بالصرف

  

ـــــر   6 ـــ ـــ املؤشــ التزود  ـــــب  طلــ ـــــه  توجيــ

عليه إلى املزود الذي تم اختياره 

 املعد للتكوينلتأمين مكان 

 

 

 

 
 متابعة التصرف اإلداري للمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية: 17عدد اإلجراء
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 املسندة للمؤسساتنح امل-1- 17

 معاليم تسجيل الطلبة استرجاعو   ة لتغطية النفقات املتعلقة باملهمات والتربصات العلمية بالخارج للطلبة واألساتذة الباحثيناملخصص البحث منح  -1-1- 17

 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 
األطراف املعنية  

 املتدخلة
 اآلجال

املنظومة 

 املعتمدة 
 ظاتاملالح املراجع و النصوص القانونية

مكتب الضبط   - قرارات تتعلق بإسناد املنحة مصحوبة بامللفات املؤيدةمشاريع التوصل ب 1

 املركزي 

اإلدارة العامة   -

 للمصالح املشتركة 

اإلدارة الفرعية -

 ية للشؤون اإلدار 

 السيد الوزير  -

املؤسسة العمومية   -

 ذات الصبغة اإلدارية 

 

ــــــي   أو   –ورقــ

ـــــة   ــــومــ ــــظــ ــــنــ مــ

ـــــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيســ ــلــ ـــ عــ

ــــرف  ـــ ـــ ـــ لــلــتصــ

 اإللــكــتــرونــي

ـــي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ

 املراسالت

مقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

في   بضبط  يتعلق  2016فيفري    24مؤرخ 

البحث  منحة  إسناد  وطرق  شروط 

املتعلقة  النفقات  لتغطية  املخصصة 

بالخارج   العلمية  والتربصات  باملهمات 

 ومقاديرها

 

 

 

صورة   حق  إسناد  في  تفويض 

املؤسسة  مدير  الى  اإلمضاء 

ع بالنيابة  في ليمض ي  الوزير  ن 

نـطاق ال فـي  تدخل  التي  وثائـق 

إنجاز    مشموالته مراحل  تصبح 

ملنحة  من مهام املؤسسة  هذه  ا

 املعنية. 

امللف  2 مع  تطابقها  ومدى  املسندة  املنحة  مقدار  ومن  القرارات  من  التثبت 

 املصاحب واملراجع القانونية 

 يوم واحد 

 

امليزانية املرصودة ة على حساب  التثبت في اسم املشروع الذي أسندت املنح 3

 إليه 
 

من  4 أو  الوزير  السيد  أنظار  على  املؤيدة  بامللفات  مصحوبة  القرارات  عرض 

 ينوبه لإلمضاء 
 

 إحالة القرارات املمضاة إلى املؤسسة املعنية الستكمال بقية اإلجراءات 5
حال التوصل 

بالقرار ممض ى 

أو  –ورقي 

  نظومةم

عليسة  
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من قبل السّيد  

 الوزير 

للتصرف 

اإللكتروني  في  

 املراسالت

   حفظ نسخة من امللف 6

 

 ) والسياقةمنحة املسؤولية ومنحةالصيانة  - الساعات االضافية-)منحة التغطية  املنح املختلفة املسندة للمؤسسات-1-2- 17

 املراحل 
 وصف مفصل ملراحل اإلجراء

 )إنجازالخدمة( 

األطراف املعنية  

 ةاملتدخل
 اآلجال

املنظومة 

 املعتمدة 
 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع 

ب 1 مدير  مشاريع  التوصل  قبل  من  عليها  قرارات مؤشر 

 املؤسسة مصحوبة بمؤيدات 

 الضبط املركزي مكتب 

اإلدارة العامة للمصالح  

 املشتركة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 السيد الوزير 

املؤسسة العمومية ذات  

 ة اإلدارية الصبغ

ــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أو    –ورقــ

ــــــة   ـــ ـــ ــــــومــ ـــ ـــ ــــــظــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ مــ

ــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيســ ـــ ـــ ـــ ــلــ ــــ ـــ ـــ ـــ عــ

ـــــرف   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتصــ ـــ ـــ ـــــلــ ـــ ـــ لــ

فــــي  اإللــــكــــتــــرونــــي 

 املراسالت

عدد  *   في    2013لسنة    1371األمر    2013فيفري    15مؤرخ 

سندة لفائدة أعوان وزارة تكنولوجيا  واملتعلق بمنحة التغطية امل

املعلومات واالتصال واملدرسة العليا للمواصالت بتونس واملعهد  

 .وجية في املواصالت بتونسالعالي للدراسات التكنول

  1998مارس    30املؤرخ في    1998لسنة اسنة    728األمر عدد    *

واملتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل اإلضافية 

 .لفائدة أعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية 

واملتعلق    1980أوت    22املؤرخ في    1980لسنة    1083األمر عدد  *

غر  الكيبإسناد  واملنحة  املسؤولية  التعهد  امة  ومنحة  لومترية 

للعملة التابعين لوزارة النقل واملواصالت واملؤسسات العمومية  

صورة   حق  إسناد  في  تفويض 

املؤسس مدير  الى  ة  اإلمضاء 

ليمض ي بالنيابة عن الوزير في 

نـطاق   فـي  تدخل  التي  الوثائـق 

مراحل   مشموالته تصبح 

ا هذه   مهام  إنجاز  من  ملنحة  

 املؤسسة املعنية. 

ـــــبــة مل- ـــ ـــ ـــاعــات  بــالنســ ـــ ـــ ـــ نحــة الســ

اإلضـــافية للموظفين واألعوان 

ــــأعوان   الوقتيين  بــ ــة  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاصــ الخــ

ــــالت  ـــ ـــ ــة العليا للمواصــ ــ ـــ ـــ املدرســ

التثبت من القرارات ومن مقدار املنحة املسندة ومدى   2

 القانونيةتطابقها مع امللف املصاحب واملراجع 
  يوم واحد

  لفات املؤيدة على أنظار عرض القرارات مصحوبة بامل 3

 السيد الوزير أو من ينوبه لإلمضاء
  يوم واحد
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املعنية   4 املؤسسة  إلى  املمضاة  القرارات  إحالة 

 الستكمال بقية اإلجراءات

ــــــل  ـــ حال التوصــ

بالقرار ممضـ ى 

من قبل السّيد  

 الوزير

ــــــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أو –ورقــ

ــــــة   ـــ ـــ ــــــومــ ـــ ـــ ــــــظــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ مــ

ــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيســ ـــ ـــ ـــ ــلــ ــــ ـــ ـــ ـــ عــ

ـــــرف   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتصــ ـــ ـــ ـــــلــ ـــ ـــ لــ

فــي  اإللــكـــتـــرونــي  

 املراسالت

ذات الصبغة اإلدارية الراجعة إليها بالنظر كما تم تنقيحه باألمر  

 1984جويلية  03املؤرخ في  1984لسنة   744عدد

ـــــو  ــتــ ـــ ـــــي  بــ ــالــ ـــ ـــــعــ الــ ـــــد  ــهــ ـــ ـــــعــ واملــ ـــــس  نــ

ــــــات التكن ـــ ـــ ـــ في  للــــدراســ ولوجيــــة 

ـــــالت بتونس ـــ   إحالةيتم   املواصــ

ـــــحوبـة بـامللفـات   ـــ ـــ القرارات مصــ

ـــــة الحكومـــة  املؤيـــدة   ـــ ـــ ـــ ــاســ إلى رئـ

ــــيـــــرة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــأشــ ــتــ ــلـــ لـــ ـــــة  ــيــ ـــــالـــ املــ ووزارة 

 واإلرجاع

 
   امللفحفظ نسخة من  5

 منحة الساعات اإلضافية لألساتذة- 1-3- 17

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

التوصـــــل بقرارات مؤشـــــر عليها من قبل مدير املؤســـــســـــة في   1

لبعض األســاتذة مصــحوبة بملف    خالص ســاعات إضــافية

 توضيحي لعدد الساعات املنجزة

 مكتب الضبط املركزي  -

ــــالح    - ـــ ـــ ـــ اإلدارة العــامــة للمصــ

 املشتركة

ـــــؤون  - ـــ ـــ اإلدارة الفرعيــــة للشــ

 اإلدارة

 السيد الوزير -

ــة العمومية ذات   - ـــ ــســ ـــ املؤســ

 الصبغة اإلدارية

ـــــة    –ورقــي    ـــ ـــ ـــ ـــ عــلــيســ ـــــة  مــنــظــومــ أو 

ـــــي  فــ ـــــي  ـــــرونــ ـــــتــ ـــــكــ اإللــ ـــــرف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتصــ ـــــلــ لــ

 .املراسالت

ـــــدد  مــــ األ  * عــ ـــــة    243ر  ــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ   2000لســ

في   ــــانفي    31املؤرخ  املتعلق   2000جــ

  1992لســنة    251بتنقيح األمر عدد 

فــي   املــتــعــلــق    1992فــيــفــري    3املــؤرخ 

ــــات  ــاعــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــأجير ســ تــ ــــة  كيفيــ ـــــبط  ـــ ـــ بضــ

ــــــات   ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ التـدريس التكميليـة بـاملؤســ

 ي والبحث.التعليم العال

ــة    399األمر الحكومي عــــدد  * ـــــنــ ـــ ـــ لســ

ــــي    2016 فــ ــــؤرخ  ـــــارس    16املــ   2016مــ

بـــتـــ  ـــــدد  املـــتـــعـــلـــق  عــ األمـــر    251نـــقـــيـــح 

ـــــة   ــنــ ــــ ـــ ـــ فــي    1992لســ فــيــفــري   3املــؤرخ 

 

مـع   2 ـــــا  ـــــابـقـهــ تـطــ ـــــدى  ومــ الـقـرارات  فـي  ـــــت  واملـرجـع الـتـثـبــ املـلـف 

 القانوني

 يومان 

 

بـــــامللفـــــات املؤيـــــدة على أنظـــــ  3 ـــــحوبـــــة  ـــ ـــ ار عرض القرارات مصــ

 السيد الوزير أو من ينوبه لإلمضاء

 

ــتكمال  4 ــ ــة املعنية الســ ــ ــســ ــ ــاة إلى املؤســ ــ إحالة القرارات املمضــ

 بقية اإلجراءات

حال التوصل بالقرار  

ممض ى من قبل 

 السيد الوزير 

ــي   ـــــة   –ورقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيســ ــلـ عـ ـــــة  ــومــ ــظـ ــنـ مـ أو 

ـــــي   فــ ـــــي   ـــــرونــ ـــــتــ ـــــكــ اإللــ ـــــرف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتصــ ـــــلــ لــ

 .املراسالت
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ـــــبط    1992   حفظ نسخة من امللف 5 كيفية تأجير املتعلق بضــ

ـــــة   الــتــكــمــيــلـــيــ ـــــدريــس  الــتــ ـــــات  ـــــاعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســ

 باملؤسسات التعليم العالي والبحث.

 

 
 

التسميات  2- 17  

كاتب عام أو كاتب أول مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسميةو  تسمية مدير مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية 71-2-1  

 

 

الخدمة (  )إنجاز وصف مفصل ملراحل اإلجراء  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  

ــر التوصــــل ب 1 ــمية   أو قرار في حكوميأمر وع مشــ تســ

في   جلسـة  ومحضـر)  املعني باألمر مصـحوب بملف

 بالنسبة لخطة مدير( املعني باألمر انتخاب

 مكتب الضبط املركزي  -

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  -

 اإلدارة

 السيد الوزير  -

ــنة   19* القانون عدد    ـــ املتعلق بالتعليم    2008فيفري   25املؤرخ في   2008لســ

ـــــة القانون عدد  ـــــوص التي نقحته وخاصــ ـــــنة   38العالي، وعلى جميع النصــ لســ

 2017ماي  02املؤرخ في  2017

ـــــنــة    33* القــانون عــدد   ـــ ـــ ـــــبط    2015أوت    17املؤرخ في   2015لســ ـــ ـــ املتعلق بضــ

 من الدستور  92ا ألحكام الفصل الوظائف املدنية العليا طبق

ـــدد   عــ األمر  ـــة    2716*  ـــــنــ ـــ ـــ في    2008لســ بتنظيم   2008أوت    4املؤرخ  املتعلق 

الجامعات ومؤســــســــات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد ســــيرها، وعلى 

 

التثبــــت في ملف املعني بــــاألمر ومــــدى تطــــابقــــه مع  2

 التراتيب الجاري بها العمل
 يومان 

 
 

ـــروع  عــرض 3 ـــ ـــ ـــ الــحــكــومــي    مشــ الــقــرار  األمــر  عــلــى أو 

 السيد الوزير لإلمضاء 
 يوم واحد
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ونسـخة من امللف أو القرار إحالة األمر الحكومي  4

ـــــاء إلى وزارة التعليم العا ـــ لي والبحث العلمي لإلمضــ

 ملؤسسة تحت إشراف مزدوجبإعتبار أن ا

وزارة التعليم العالي  -

 والبحث العلمي 

 ةالحكوم رئاسة -

ــل  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ التوصــ ــــال  حــ

األمــــر  ـــــروع  ـــ ـــ ـــ بــــمشــ

الحكومي ممضـ ى  

د  ـــــيـّ ـــ ـــ من قبـل الســ

 الوزير

ــــــة  ـــ ـــ ـــــوص التي نقحتـه أو تممتـه وخـاصــ ـــ ـــ   827األمر الحكومي عـدد    جميع النصــ

 .2017جويلية  28املؤرخ في  2017لسنة 

ـــــنة    517ر عدد ألم* ا ـــ ـــ ـــــبط  1991أفريل    10املؤرخ في   1991لســ ـــ ـــ املتعلق بضــ

شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات  

ومؤســســات التعليم العالي والبحث وشــروط اإلعفاء من هذه الخطط وعلى 

  2002لســــنة    24وص التي نقحته أو تممته وخاصــــة األمر عدد جميع النصــــ 

 2002جانفي  08املؤرخ في 

ـــــنـــة    310* األمر الحكومي عـــدد   ـــ ـــ   2016مـــارس    11املؤرخ في    2016عـــدد لســ

املتعلق بتفويضــبعضــصــالحياترئيســالحكومةإلىوزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي،

ـــــنـة    320* األمر الحكومي عـدد   ـــ ـــ املتعلق   2016مـارس   11املؤرخ في    2016لســ

ــــــر  ـــ ــــــوزيــ ـــ ــــــةإلىــ ـــ ــــــومــ ـــ ــكــ ــــ ـــ ــــــحــ ـــ ــــالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيســ ـــ ــــــرئــ ـــ ــاتــ ــــ ـــ ــيــ ــــ ـــ ــــالحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــعضــ ـــ ــــبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــويضــ ـــ ــفــ ــــ ـــ ــتــ ــــ ـــ بــ

 .اتاالتصالواالقتصادالرقمي تكنولوجي

 

 

ـــــل باألمر الحكومي   5 ـــ ـــ ـــــ ى من أو القرار  التوصــ ـــ ـــ ممضــ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  
 

من امللف   أو القرار ونسـخةإحالة األمر الحكومي  6

ــة الحكومـ  إلى ـــ ـــ ـــ ـــــر بـالرائـد  رئـاســ ـــ ـــ ـــــيرة والنشــ ـــ ـــ ة للتـأشــ

 الرسمي 

ــل  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ التوصــ ــــال  حــ

األمــــر  ـــــروع  ـــ ـــ ـــ بــــمشــ

ــــي   ـــ ــــومــ ـــ ــــكــ ـــ ــــحــ ـــ أو الــ

ـــــ ــى الــقــرار   ـــ ـــ مــمضــ

د  ـــــيـّ ـــ ـــ من قبـل الســ

ـــر   ــــم  وزيــ ـــيــ ـــلــ ـــعــ ـــتــ الــ

ـــــث  ـــــالـي والـبـحــ الـعــ

 العلمي 

  

 حفظ نسخة من امللف 7

 

 

   

 تسمية في الخطط البيداغوجية بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ال2-2- 17
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اإلجراء ) إنجاز الخدمة  ملراحل  وصف مفصل املراحل 

) 

القانونيةاملراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

ــميات   1 ــاريع القرارات املتعلقة بالتســ التوصــــل بمشــ

ــــات  بملفــ ــــة  ـــــحوبــ ـــ ـــ ــــة مصــ ــــداغوجيــ البيــ الخطط  في 

ــات في وب ــام أو  انتخابمحاضــــر جلســ مديري أقســ

ــــــاء مخـــــابر بحـــــث   ـــ ـــ ـــ ووحـــــدات بحـــــث ومـــــديري رؤســ

 مدارس دكتورا

مكتب الضبط املركزي  -  

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  -

 اإلدارة

السيد الوزير  -  

وزارة التعليم العالي  -

 والبحث العلمي 

 

ــي    ـــ ــة   –ورقــ ـــ ــومــ ـــ ــظــ ـــ ــنــ ـــ مــ أو 

ـــرف  ـــ ـــ ـــ ـــ ــلـــــتصــ لـــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــلـــــيســ عـــ

 .اإللكتروني في املراسالت

ــنة   19* القانون عدد  ـــ بالتعليم    املتعلق  2008فيفري   25ؤرخ في امل  2008لســ

 العالي، وعلى جميع النصوص 

ـــــدد   عــ ـــــة    2716*األمر  ـــــنــ ـــ ـــ في    2008لســ بتنظيم   2008أوت    4املؤرخ  املتعلق 

الجامعات ومؤســــســــات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد ســــيرها، وعلى 

ــــــة األمر الحكومي عـدد   ـــ ـــ ـــــوص التي نقحتـه أو تممتـه وخـاصــ ـــ ـــ   827جميع النصــ

 2017جويلية  28املؤرخ في  2017 لسنة

ـــــنـــة    310* األمر الحكومي عـــدد   ـــ ـــ   2016  مـــارس  11املؤرخ في    2016عـــدد لســ

املتعلق بتفويضــبعضــصــالحياترئيســالحكومةإلىوزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي،

ـــــنـة    320* األمر الحكومي عـدد   ـــ ـــ املتعلق   2016مـارس   11املؤرخ في    2016لســ

ـــــــــ  ــــــومــ ـــ ــكــ ــــ ـــ ــــــحــ ـــ ــــالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيســ ـــ ــــــرئــ ـــ ــاتــ ــــ ـــ ــيــ ــــ ـــ ــــالحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــعضــ ـــ ــــبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــويضــ ـــ ــفــ ــــ ـــ ــتــ ــــ ـــ ــــــر بــ ـــ ــــــوزيــ ـــ ةإلىــ

 تكنولوجياتاالتصالواالقتصادالرقمي 

ــنة    22* منشـــور وزبر التعليم العالي والبحث العلمي عدد  املؤرخ في    2020لسـ

ـــة    08 ـــال    2020جويليــ ـــآجــ بــ انتخاا    واملتعلق  ــــام وإجراءات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــديري األقســ مــ

ـــاء املجـــــالس العلميـــــة املمثلين إلطـــــار التـــــدريس والبحـــــث والعمـــــداء   ـــ ـــ ـــ ـــ وأعضــ

 

ــــــيد   2 ـــ ــــــحوبة بامللفات على الســ ـــ عرض القرارات مصــ

 الوزير لإلمضاء
 يومان 

 

ـــــخـــــة من امللفـــــات إلى وزارة   3 ـــ ـــ إحـــــالـــــة القرارات ونســ

ـــــاء باعتبـار  ـــ ـــ التعليم العـالي والبحـث العلمي لإلمضــ

 أن املؤسسة تحت إشراف مزدوج

 لتوصلحال ا

بمشروع القرار 

ممض ى من قبل 

 السّيد الوزير 
أو منظومة   –ورقي 

عليسة للتصرف 

اإللكتروني  في  

 .املراسالت

ــاة من وزارة التعليم  4 ــ ـــ ـــ ـــ ــل بـــالقرارات ممضــ ــ ـــ ـــ ـــ التوصــ

 العالي والبحث العلمي 

 

ـــــة   5 ـــــالــ ـــــاة  إحــ ـــ ـــ ـــ ـــ مـمضــ إلـى و الـقـرارات  ـــــا  عـلـيـهــ ــر  ـــ ـــ ـــ مـؤشــ

 املؤسسة املعنية

حال التوصل 

بمشروع قرار 

ى من قبل ممض 

السّيد وزير 
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التعليم العالي  

 والبحث العلمي 

ــالس   ـــــاء مجـ ـــ ـــ ـــ ــار التـــدريس والبحـــث واملـــديرين وأعضــ ــات املمثلين إلطـ ــامعـ الجـ

 .ساء الجامعات ونوابهمورؤ 

  حفظ نسخة من امللف 6

 تسمية في خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة بمؤسسة عمومية ذات صبغة إداريةال2-3- 17

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة   املراحل 

) 

النصوص القانونيةاملراجع و  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

التوصـل باقتراح تسـمية في رتبة رئيس مصـلحة أو   1

 كاهية مدير من املؤسسة املعنية

مكتب الضبط املركزي  -  

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  -

 اإلدارة

السيد الوزير  -  

رئاسة الحكومة -  

ـــــة    –ورقـي    مـنـظـومــ أو 

ـــــة ل ـــ ـــ ـــ ـــــرف  عليســ ـــ ـــ لتصــ

ــــــــ  فــ ــي  ـــ ـــ ــرونــ ـــ ـــ ــتــ ـــ ـــ ــكــ ـــ ـــ ي اإللــ

 .املراسالت

ـــــنــة    33* القــانون عــدد   ـــ ـــ ـــــبط    2015أوت    27املؤرخ في   2015لســ ـــ ـــ املتعلق بضــ

 من الدستور  92الوظائف املدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 

ـــــنــــة    320* وعلى األمر الحكومي عــــدد   ـــ ـــ   2016مــــارس    11املؤرخ في    2016لســ

ــــــــ  ـــ ـــ ـــ ـــــيســ ـــــرئــ ـــــاتــ ـــــيــ ـــــالحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــصــ ـــ ـــ ـــــعضــ ــبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــويضــ ـــــفــ ـــــتــ بــ ـــــق  ـــــلــ ـــــعــ ـــــتــ ـــــر  املــ ـــــوزيــ ـــــةإلىــ ـــــومــ ـــــكــ ـــــحــ الــ

 قتصادالرقمي ولوجياتاالتصالواالتكن

 

 

 

ــا  2 ــ فيهــ ــة  ــ ـــــميــ ـــ ـــ التســ املقترح  ــة  ــ الخطــ أن  ــــت من  التثبــ

شـــــاغرة حســـــب التنظيم الهيكلي للمؤســـــســـــة وأن  

 يومان  املعني باألمر تتوفر فيه شروط التسمية

 

  عرض االقتراح على السيد الوزير ألخذ رأيه 3

إعالم املؤسسة إلعداد ملف في صورة املوافقة  4

رتب، مذكرة تسمية )قرار، جدول مقارنة املال

 تفصيلية، شرح أسباب( 

حال التوصل 

برأي السيد 

 الوزير 

أو منظومة   –ورقي 

عليسة للتصرف 

اإللكتروني  في  

 املراسالت
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قرارات في تسمية املعنيين  مشاريع التوصل ب 5

 بالغرض مصحوبة بملف 
 

 

القرارات على السيد الوزير  مشاريع عرض 6

 مضاء،لإل 
 يوم واحد

 

إحالة القرارات إلى رئاسة الحكومة للنشر  7

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 

ــل  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ التوصــ ــــال  حــ

القرار  ـــــروع  ـــ ـــ بمشــ

ــ ى من قبل  ــ ـــ ممضــ

 السيد الوزير

ـــــة    –ورقـي   مـنـظـومــ أو 

ـــــرف   ـــ ـــ ـــــة للتصــ ـــ ـــ ـــ عليســ

ــــي  ـــ فــ ــــي   ـــ ــــرونــ ـــ ــتــ ــ ـــ ــكــ ــ ـــ اإللــ

 .املراسالت

   حفظ نسخة من امللف 8

بأعوان املدرسة العليا للمواصالت بتونس واملعهد العالي للدراسات التكنولوجية في املواصالت بتونس اصة الخ قرارات الترسيم -3- 17  

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

ؤشر عليها من قبل رات مالقرامشاريع التوصل ب 1

مدير املؤسسة مصحوبة بمحضر جلسة في 

 الغرض 

مكتب الضبط املركزي  -  

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  -

 اإلدارة

السيد الوزير  -  

أو منظومة عليسة   –ورقي  

للتصرف اإللكتروني  في  

تاملراسال   

ـــــنـة    112القـانون عـدد   ـــ ـــ   12املؤرخ في   1983لســ

ـــمــبــر   ـــ ـــ ـــ ـــــام   1983ديســ الــنــظــ ـــبــط  ـــ ـــ ـــ بضــ املــتــعــلــق 

ـــــ ي العـام ألعوان الـدولـة والجمـاعـات   ـــ ـــ ــاســ ـــ ـــ ـــ األســ

ـــــغة  ـــ ـــ املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبـــ

 اإلدارية  

 

في صــورة إســناد تفويض حق اإلمضــاء 

ــــــة   ــــــســ ــــــ ي بالنيابة  الى مدير املؤســ ليمضــ

ـــــق التي تدخلعن الوزير في   ـــــي    الوثائـــ فـــ

تصبح مراحل إنجاز   هنــــطاق مشموالت

ــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ هــــذه  املنحــــة  من مهــــام املؤســ

 املعنية.

التثبت من القرارات ومن مدى تطابقها مع محضر  2

 الجلسة

 يوم واحد

 

عرض القرارات مصحوبة بامللفات املؤيدة على   3

من ينوبه لإلمضاء أنظار السيد الوزير أو   

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

335 

لى املؤسسة املعنية  إحالة القرارات املمضاة إ 4

مال بقية اإلجراءاتالستك  

املؤسسة العمومية ذات   -

 الصبغة اإلدارية 

حال التوصل بالقرار  

ممض ى من قبل السّيد 

 الوزير 

أو منظومة عليسة   –ورقي 

للتصرف اإللكتروني  في  

 املراسالت

   حفظ نسخة من امللف 5

 

 

 

راسات التكنولوجية في املواصالت بتونس املدرسة العليا للمواصالت بتونس واملعهد العالي للدمن والى  قاإللحاالنقلة و  -4- 17  

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 األطراف املعنية املتدخلة 
 اآلجال

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة

املعني باألمر او نقلة إلحاقالتوصل بملف  1 مكتب الضبط املركزي  -   

لمصالح  اإلدارة العامة ل -

 املشتركة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  -

 اإلدارة

السيد الوزير  -  

 

ـــي   ـــــة   –ورقــ ـــومــ ـــظــ ـــنــ مــ أو 

ـــــرف   ـــ ـــ ـــ ــلـــتصــ لـ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــلـــيســ عـ

ــــــي  ـــ فــ ــــــي   ـــ ــــــرونــ ـــ ــتــ ــــ ـــ ــــــكــ ـــ اإللــ

 .املراسالت

املؤرخ  1983لسنة  112القانون عدد 

املتعلق بضبط  1983ديسمبر  12في 

ة النظام األساس ي العام ألعوان الدول

والجماعات املحلية واملؤسسات 

 العمومية ذات الصبـغة اإلدارية 

 

 

عرض امللف على أنظار السيد الوزير   2

رأيهألخذ   
 يوم واحد

 
 

إجابة املؤسسة املعنية وفي صورة   3

 املوافقة دعوتها الستخراج قرار  

حال التوصل برأي 

 السّيد الوزير 
 منظومة "إنصاف" 
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املعني او نقلة  إلحاققرار مشروع التوصل ب 4

 باألمر

املؤسسة العمومية ذات   -

 الصبغة اإلدارية 
 

 ورقي
 

عرض القرار على السيد الوزير أو من  5

 فوض له في ذلك لإلمضاء 
واحديوم   

 
 

حال التوصل بالقرار   إحالة القرار املمض ى إلى املؤسسة املعنية  6

ممض ى من قبل السّيد 

 الوزير 

أو منظومة عليسة   –ورقي 

للتصرف اإللكتروني  في  

 .املراسالت

 

  ورقي  حفظ نسخة من امللف 7

 

 

 

 ألعوان املؤسسات العمومية  التقاعد : 5- 17

ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  

لتقاعد من  التوصل بقرار في إحالة املعني باألمر على ا 1

د مصحوب بملفأجل بلوغه السن القانونية للتقاع  

 مكتب الضبط املركزي  -

ــــــالح اإلدارة   - العامة للمصــ

 املشتركة

ـــــؤون - اإلدارة الفرعية للشــ

 اإلدارة

ـــــة   –ورقي   أو منظومة عليســ

فـي   اإللــكــتــرونــي   ــــــرف  ـــ ـــ لــلــتصــ

 .املراسالت

املؤرخ    1983لســــنة    112عدد  نون  القا

ــــمبر    12في  ــــبط    1983ديســ املتعلق بضــ

ان الدولة النظام األســــاســــ ي العام ألعو 

ــــــات   ـــ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ ــة واملؤســ ــات املحليــ ــاعــ والجمــ

 العمومية ذات الصبـغة اإلدارية

 

ـــــورة   ـــ ـــ ـــــنــــاد  في صــ ـــ ـــ تفويض حق إســ

ــــــة   ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ ــــــاء الى مــدير املؤســ ـــ ـــ اإلمضــ

بــــالنيــــابــــة عن الوزير في  ـــــ ي  ـــ ـــ ليمضــ

ـــــط ـــ ـــــي نـــ ـــ ـــــق التي تدخل فـــ ـــ اق الوثائـــ

ـــــموالته ــبح مراحل إنجاز   مشــ ـــ تصــ

ـــــة  هذه ا ـــ ـــــســ ـــ ملنحة من مهام املؤســ

 املعنية.

 التثبت من القرار وامللف  2

 يوم واحد

 

عرض القرار على السيد الوزير لإلمضاء أو من فوض   3

 له في ذلك  
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 السيد الوزير - إحالة القرار املمض ى إلى املؤسسة املعنية  4

ــة العمومية ذات   - املؤســـسـ

 الصبغة اإلدارية

حال التوصل 

بالقرار ممض ى من 

ير قبل السيد الوز   

ـــــة   –ورقي  أو منظومة عليســ

فــي   اإللــكــتــرونــي  ــــرف  ـــ ـــ ـــ لــلــتصــ

 .املراسالت

   حفظ نسخة من امللف 5

 

 إسناد سيارات وظيفية وسيارات مصلحة ألغراض شخصية  : 6- 17

 املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 
 

القانونيةصوص املراجع و الن  املالحظات 

التوصل بقرارات إسناد سيارات وظيفية أو سيارات   1

مصلحة ألغراض شخصية )مصحوبة بتقرير معلل في  

 الغرض( 

مكتب الضبط املركزي  -  

اإلدارة العامة للمصالح   -

 املشتركة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  -

 اإلدارة

السيد الوزير  -  

املؤسسة العمومية ذات   -

ية دار اإل الصبغة   

ــــــي    ــــــة    –ورقــ ــــــومــ ــــــظــ ــنــ ــــ مــ أو 

ـــــرف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتصــ ـــــلــ لــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيســ ـــــلــ عــ

 .اإللكتروني في املراسالت

املؤرخ  1983لسنة  112القانون عدد 

املتعلق بضبط  1983ديسمبر  12في 

ألساس ي العام ألعوان الدولة النظام ا

والجماعات املحلية واملؤسسات 

 العمومية ذات الصبـغة اإلدارية 

 

 

طابقهاوالقرارات ومدى تالتثبت في امللف  2  

 يوم واحد

 
 

عرض القرارات على السيد الوزير لإلمضاء أو من   3

 فوض له في ذلك 

 
 

حال التوصل  إحالة القرارات املمضاة إلى املؤسسة املعنية  4

بالقرار ممض ى 

من قبل السيد  

 الوزير 

ــــــي   ــــــة    –ورقــ ــــــومــ ــــــظــ ــنــ ــــ مــ أو 

ـــــرف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتصــ ـــــلــ لــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيســ ـــــلــ عــ

 .اإللكتروني في املراسالت

 

   حفظ نسخة من امللف 5
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 عقود البحث وعقود إنتداب خبراء : 7- 17

 املالحظات املراجع والنصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

ــــة في  1 ـــ ـــ ــــســ ـــ ـــ ــــل بعقود لبعض الطلبة للعمل باملؤســ ـــ ـــ التوصــ

ـــــحوبـــ  ـــ ـــ ـــــروع بحـــث ملـــدة معينـــة مصــ ـــ ـــ ة بموافقـــة إطـــار مشــ

ــة بوزارة التعليم  ــ ـــ ـــ ــالح املختصــ ــ ـــ ـــ ــبقة من طرف املصــ ــ ـــ ـــ مســ

 العالي والبحث العلمي 

 مكتب الضبط املركزي  -

ــــــالح  - اإلدارة العامة للمصــ

 املشتركة

ـــــؤون - اإلدارة الفرعية للشــ

 اإلدارة

 السيد الوزير -

 رئاسة الحكومة -

ــة العمومية ذات   - املؤســـسـ

 الصبغة اإلدارية

ــة  –ورقي   ــ ـــ أو منظومة عليســ

اإللـــكـــتـــرونـــي ــــرف  ـــ ـــ ـــ فـــي   لـــلـــتصــ

 .املراسالت

املؤرخ  1997لسنة  942*األمر عدد 

املتعلق بالعقود  1997ماي  19في 

 املبرمة مع أعوان البحث 

 

 

 

ـــــوص التثبــت في العقــد ومــدتــه ومــدى تطــابقــه مع   2 ـــ ـــ النصــ

 الترتيبية الجاري بها العمل
 يومان 

 

ــــــاء أو من  3 ـــ ـــ ـــ ــد الوزير لإلمضــ ـــــيــ ـــ ـــ عرض القرارات على الســ

له في ذلك عرض العقد على أنظار الســــيد الوزير   فوض

 مضاءلإل 

 

حال التوصل 

بالعقود ممضاة من 

 قبل السيد الوزير 

 

عرضه على املصالح املختصة برئاسة الحكومة  4

واإلرجاع للتأشيرة   

ــــــي   ــــــة    –ورقــ ــــــومــ ــــــظــ ــنــ ــــ مــ أو 

ـــــرف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتصــ ـــــلــ لــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيســ ـــــلــ عــ

 .اإللكتروني  في املراسالت

 

  الستكمالاملعنية  إحالة العقد املمض ى إلى املؤسسة 5

 باقي اإلجراءات 

حال التوصل 

بالعقود مؤشر عليها 

 من رئاسة الحكومة

 

   حفظ نسخة من امللف 6
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 املهمات بالخارج :  18االجراء عدد 

 اإلعداد املادي للمهمة -18-1

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

ظومة املعتمدةنامل االجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

تلقي مراسلة من وزارة الخارجية   1

)بالنسبة للسّيد الوزير( أو دعوة من  

بالنسبة  إحدى الهياكل األجنبية 

 لبقية األعوان 

مكتب التعاون لدولي  

 وديوان السيد الوزير 

يوم    15قبل 

تاريخ  من 

 املهمة

GEC 

أو بريد إلكتروني   

  

اعداد شرح أسباب املهمة: * عرضه  - 2

مع الدعوة على أنظار رئاسة الحكومة 

 )بالنسبة للسيد الوزير(،

الوزير  * وعرضــــــــــــــــه على الســـــــــــــيــــد  

لبقية أعوان الوزارة    بالنسبة  

  

التوصل بموافقة رئاسة الحكومة   3

ملهمة السيد الوزير   بالنسبة  

  

للشؤون  الفرعية اإلدارة  التوصل بملف املهمة تام املوجب  4

 اإلدارية
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إعداد استشارة للحصول على فاتورة   5

التنقل  تقديرية تخض مصاريف 

 )مصاريف املهمة على ميزانية الوزارة( 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

أيام   10قبل 

من تاريخ بداية  

 املهمة

   

اعداد جدول مقارنة األثمان طبقا   6

املعدة في الغرض   لالستشارة

ميزانية الوزارة( مصاريف املهمة على )  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

   

استخراج بطاقة تجميد اعتمادات   7

للبيانات املوجودة في مراسلة  وفقا 

مكتب التعاون الدولي والفاتورة  

 التقديرية 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

   رشاد

استخراج قرار سكن )في حالة تكفل   8

ارة بمصاريف السكن بالنسبة  الوز 

زير أو املهمات التي تكتس ي للسيد الو 

صبغة استثنائية بالنسبة لبقية  

على تأشيرة رئاسة األعوان( وعرضه 

 الحكومة

اإلدارة الفرعية للشؤون  

اإلدارية + مصالح رئاسة  

 الحكومة

   رشاد

عرض ملف املهمة على أنظار مراقب   9

 املصاريف العمومية

عية للشؤون  اإلدارة الفر 

إلداريةا  
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 التوصل بملف تام املوجب  10

مراقب املصاريف  

 العمومية 

أيــــــام كحــــــد    6

مـــــن   أقصـــــــــــــ ـــــى 

ـــــــــخ   ـــــــــاريــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــ

ــتـــــــــوصـــــــــــــــــــــل   الـــــــ

 بامللف

   

املصادقة على منظومة رشاد على   11

 بطاقة تجميد اإلعتمادات 

    

إحالة ملف الى اإلدارة الفرعية   12

 للشؤون املالية

اإلدارة الفرعية للشؤون  

يةاإلدار   

    

 استخراج اذن بمأمورية   13

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية
 يوم واحد 

   رشاد

عرض اإلذن بمأمورية إلمضاء )على  14

يد رئيس الحكومة بالنسبة  أنظار الس 

ملهمة السيد الوزير( و )على أنظار  

السيد الوزير بالنسبة لبقية أعوان  

 الوزارة(  

   

    اقتناء تذكرة السفر  15

إحالة ملف املأمورية الى الخزينة   16

 العامة للبالد التونسية 
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املأمورية الى وزارة  إحالة ملف  17

الداخلية )بالنسبة ملامورية أعوان  

 الوزارة(

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية

    

اصدار جواز سفر للمعني باألمر بعد   18

 التوصل بامللف 

     وزارة الداخلية 

ن بالصرف بعد التوصل  ر إذإصدا 19

 بامللف 

   أدب مركزي     األمانة العامة للمصاريف 

اإلدارة الفرعية للشؤون   توجيه ملف املهمة للمعني باألمر  20

 اإلدارية

    

 

 تسوية املهمة -18-2

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

تمدةاملنظومة املع االجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

اثر عودة  التوصل بتقرير املهمة على  1

 املعني باألمر 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية واملعني باألمر 

 

   

التوصل بفاتورة التنقل )في حالة   2

 تكفل الوزارة بمصاريف النقل( 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية
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ة رشاد  ة على منظومتسوية املهم 3

 واستخراج بطاقة التسوية 

   رشاد 

التسوية للمعني باألمر  توجيه بطاقة  4

 لإلمضاء 

 

   

عرض بطاقة التسوية + ملف على   5

 انظار مراقب املصاريف العمومية  

   

املصادقة على بطاقة التسوية على   6

 منظومة رشاد بعد توصله بامللف 

مراقب املصاريف  

 العمومية 

اد شر     

إحالة ملف تام املوجب الى اإلدارة   7

املاليةالفرعية للشؤون   

االدارة الفرعية للشؤون  

 االدارية 

   

إحالة ملف النفقة الى األمانة العامة  8

 للمصاريف 

االدارة الفرعية للشؤون  

 املالية 

    

 

 

 

 إلغاء املهمة -18-3

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املعتمدةاملنظومة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

344 

اإلدارة الفرعية للشؤون   الغاء املهمة على منظومة رشاد   1

 اإلدارية 
 

   

التوصل بالفاتورة املتضمنة   2

ملصاريف الغاء املهمة) في حال تكفل  

 الوزارة بمصاريف املهمة(

  رعية للشؤون اإلدارة الف

 اإلدارية 

    

ارجاع جواز السفر إلى وزارة   3

 الداخلية  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية+ وزارة الداخلية 

 

    

ارجاع اإلذن بالصرف إلى األمانة   4

 العامة للمصاريف   

اإلدارة الفرعية للشؤون  

األمانة العامة  اإلدارية+ 

 للمصاريف 

 

 

   

مة إلى اإلدارة  إحالة ملف إلغاء امله 5

ية للشؤون املالية  الفرع  

     الفرعية للشؤون اإلدارية

التوصل بامللف تام املوجب وإصدار  6

أمر بالصرف في حدود مصاريف  

 اإللغاء  

 أدب مركزي       الفرعية للشؤون املالية  
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إحالة ملف النفقة الى األمانة العامة  7

 للمصاريف 

     الفرعية للشؤون املالية  

 

 

 الراجعة بالنظر إلشراف الوزارة  ملؤسساتامهمات  -18-4 

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

الـعـــــــامـــــــة   1 اإلدارة  مـن  مـراســــــــــــــلـــــــة  تـلـقـي 

للمنشـــــــــــــــأة واملؤســـــــــــــســـــــــــــــات العموميـــة  

بت املهمـــــــات  تتعلق  اعتمـــــــادات  رســـــــــــــيم 

ــأة   بـــــــاملـــــــنشـــــــــــــــــ الـــــــخـــــــاص  ــنـــــــقـــــــالت  ــتـــــ والـــــ

ــيـــــــة الــــعــــمــــومــ تــــحـــــــت    واملــــؤســـــــــــــســـــــــــــــــــات 

 االشراف. 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية بالوزارة 

    

ــمـــــــادات   2 ــتـ صــــــــــــــــحـــــــة االعـ مـــن  ــبـــــــت  ــثـ ــتـ الـ

واملصــــــــــــــــادقــــة  املـــدرجـــة على املنظومـــة  

 عليها

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية بالوزارة 

   رشاد 
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ح أســباب الخاص  عرض الدعوة وشــر  3

وعـلـى   الـــــــديـوان  أنـظـــــــار  عـلـى  بـــــــاملـهـمـــــــة 

 أنظار مكتب التعاون الدولي

الديوان ومكتب التعاون  

 الدولي 

    

دراسة أهمية املهمة وأهدافها وعرض   4

 امللف  على السيد الوزبر

التعاون الدولي  مكتب 

 والديوان بالوزارة 

    

مكتب التعاون الدولي   تلقي املوافقة على املهمة  5

الوزارة ب   

    

اعالم املؤســـــســـــة أو املنشـــــأة باملوافقة   6

 على املهمة 

مكتب التعاون الدولي  

 بالوزارة 

    

التوصل بملف املهمة تام املوجب من  7

 الهيكل املعني

للشؤون  اإلدارة الفرعية 

 اإلدارية بالوزارة 

أيــــــام كحــــــد    6

مـــــن   ــى  أقصـــــــــــــ ـــ

ــــــــــخ   ــــــــــاريــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــ

ــتـــــــــوصــــــــــــــــــــــل   الـــــــ

 بامللف

   

ــة  التثبـــت من صـــــــــــــحـــة النفقـــة املـــد 8 رجـ

 بامللف

املصــــــــــــــادقـة على منظومـة رشــــــــــــــاد على   9

 بطاقة تجميد االعتمادات

التوصـــــل بإذن بمأمورية وعرضـــــه على   10

 أنظار السيد الوزير لإلمضاء

للشؤون  اإلدارة الفرعية 

 اإلدارية بالوزارة 

   رشاد 
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اعـداد مراســـــــــــــلـة لعرضـــــــــــــهـا على انظـار   11

رئـــاســـــــــــــــة الحكومـــة مع اذن بـــاملـــأموريـــة 

مضـــــاء بالنســـــبة للمهمات الخاصـــــة  لإل 

باملديرين واملديرين العامين والرؤسـاء 

 املديرين العامين للمؤسسات  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية بالوزارة 

    

التوصــل بإذن بمأمورية ممضــ ى ومده   12

 الى الهيكل املعني  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية بالوزارة 

    

ى  ذن بـاملـأموريـة عل املصــــــــــــــادقـة على اال  13

 منظومة رشاد 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية بالوزارة 

   رشاد 

التوصـــــــل بتقرير املهمة على اثر عودة   14

 املعني باألمر

اإلدارة الفرعية للشؤون  

اإلدارية وديوان السيد  

 الوزير 

    

اإلدارة الفرعية للشؤون   التوصل بملف تسوية تام موجب 15

ارة اإلدارية بالوز   

    

املصــــــــــادقة على بطاقة التســــــــــوية على   16

 منظومة رشاد بعد التوصل بملف

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية بالوزارة 

   رشاد 

تســـــــــــــويـــــة  مـــــد   17 ببطـــــاقـــــة  املعني  الهيكـــــل 

 مصادق عليها

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية بالوزارة 
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 االفتراضيةات املهم -18-5 

 

اإلجراء ) إنجاز ملراحل  وصف مفصل املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

ــقـــي   1 ــلـ ــاركـــــــةتـ ــلـــمشـــــــــــــــــ لـ وزارة   دعـــوة  مـــن 

الـهـيـــــــاكـــــــل   إحـــــــدى  مـن  أو  الـخـــــــارجـيـــــــة 

أو مقترح املشـــــــــــــاركة من قبل  األجنبية  

 رؤساء اإلدارات املعنية

يوم    15قبل  الديوان 

ن تاريخ  م

مةامله  

 

GEC 

إلكتروني  أو بريد  

  

على  املشــــــــــاركة   اقتراح شــــــــــرح أســــــــــباب 2

 الوزير او على الديوان

التعاون الدولي  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

   

    الوزير او الديوانالتوصل بموافقة   3

ــيـــــــة   4 الــــــخـــــــارجــــ الشــــــــــــــــــؤون  وزارة  اعــــــالم 

ــة   ــاملشـــــــــــــــاركـ بـ ــاملعنيين  اعوان  -الوزير)بـ

اال  او  بـــــــالنظر  الوزارة  الراجعين  عوان 

 سسات تحت االشراف(للمؤ 

 

  

ــيـــن  اعـــالم   5 ــيـ ــنـ ــعـ بـــــــاملـ ــمـــــــة  ــنـــظـ املـ ــهـــــــة  ــجـ الـ

ــاركــــة)الوزير الوزارة او -بــــاملشــــــــــــــ اعوان 
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ــنـــــــــظـــــــــر   ــالـــــــ بـــــــ ــيـــــــــن  ــعـــــــ الـــــــــراجـــــــ االعـــــــــوان 

االشـــــــــــــــراف(  تـــحـــــــت  ــلـــمـــؤســـــــــــــســـــــــــــــــــات  لـ

)املصـــــــــــــــادقــة على طلبــات التســـــــــــــجيـــل  

ــقـــــــاط  نـــ ــى  ــلـــ عـــ الـــــواردة  ــيـــــــة  ــتـــــرونـــ ــكـــ االلـــ

االتصــــــــــــــال الرســـــــــــــميـة عن الجمهوريـة  

 (.التونسية

التنســــيق مع مكتب االعالم واألطراف  6

املعنية حول مداخلة الوزير وموضوع 

املشــــــــــاركة ) بالنســــــــــبة ملهمات الســــــــــيد  

األطـــراف  مـــع  ــتـــنســــــــــــــــيـــق  الـ او  الـــوزيـــر( 

املعنية لإلعداد للمشــــــاركة التونســــــية  

 )بالنسبة لبقية املشاركين(

 مكتب االعالم 

 اإلدارات العامة بالوزارة 

فاملؤسسات تحت االشرا  

   

ــه   7 بـــــاملشــــــــــــــــــاركـــــة وموافـــــاتـــ املعني  اعالم 

 باملعطيات الضرورية

التعاون الدولي  مكتب 

 والعالقات الخارجية 

   

ــاركـة الوزير و   8 اعـداد تقرير حول مشـــــــــــ

تلقي تقرير مشــــــــــاركة بالنســــــــــبة لبقية  

 شاركينامل 

مكتب التعاون الدولي  

 والعالقات الخارجية 

   

ير وز ال  املصادقة على تقرير املشاركة 9     
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ــال التقرير إلى رئاســـــــــة الحكومة)   10 إرســـــــ

ــبة   ملهمات الســـــــبد الوزير( و إلى بالنســـــ

ــامـــــــة   ــعـــــ الـــــ واإلدارة  ــديـــــــوان  الـــــ ــيـــــــس  رئـــــ

للمصــــــــالح املشــــــــتركة ووزارة الشــــــــؤون  

 الخارجية) بالنسبة الى بقية االعوان(

 الديوان 

مكتب التعاون الدولي  

 والعالقات الخارجية 

   

 

 : االدماج 19االجراء عدد 

 

 جراء عد د : اإلدماج بهيكل اإللحاقال ا

 الوزارة امللحقين لدى هياكل أخرى إدماج أعوان 

 

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

ة 
ّ
املمنظومة  االجال األطراف املتدخل

 املعتمدة 

صوص 
ّ
املراجع والن

 املعتمدة 

 املالحظات

التوصل بمطلب من  العون  ✓ 1

إلدماجه بهيكل اإللحاق مذيل  

 رئيس هيكل اإللحاق   بموافقة

ورقيا أو بالبريد    العون املعني

 اإللكتروني

  1983لسنة  112القانون عدد 

  1983ديسمبر  12املؤرخ في 

(  62)الفصل   

  1993لسنة   2109األمر عدد 

1993/ 25/10املؤرخ في  

انتهاء املدة الفعلية لإللحاقاإلدماج يكون عند   

عرض املطلب على موافقة رئيس   ✓ 2

 اإلدارة

يس اإلدارةئر     البريد اإللكترون   
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اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

إحالة مذكرة لهيكل اإللحاق  ✓ 3

 متضمنة لرأي رئيس اإلدارة

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

حال التوصل  

افقة رئيس  بمو

 اإلدارة 

   ورقيا

في حالة املوافقة يقوم هيكل   ✓ 4

اإللحاق باإلجراءات الالزمة في  

 )موافقة رئاسة الحكومة(الغرض 

افقة أحد طرفي اإللحاق يتم إعالم      هيكل اإللحاق  في حالة عدم مو

 العون املعني بذلك وحفظ املطلب بملفه

التوصل بمراسلة من هيكل  ✓ 5

اإلجراءات اإللحاق عند استيفاء 

واستخراج قرار إنهاء إلحاق العون  

 املعني 

 هيكل اإللحاق 

اإلدارة الفرعية  

ارية للشؤون اإلد  

ورقيا أو بالبريد   

 اإللكتروني

 إنصاف

  

   ورقيا  رئيس اإلدارة إحالة القرار لإلمضاء  ✓ 6

إحالة القرار لهيكل اإللحاق بعد   ✓ 7

 اإلمضاء

اإلدارة الفرعية  

اإلدارية للشؤون   

حال إمضاء  

 القرار 

   ورقيا

التوصل بقرا ر إنهاء اإللحاق    ✓ 8

 ونسخة من قرار اإلدماج 

 هيكل اإلدماج 

دارة الفرعية  إل ا

 للشؤون اإلدارية 

ورقيا او بالبريد   

 اإللكتروني
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إحالة ملف إدماج العون إلى  ✓ 

املصلحة املعنية بمسك ملفات 

األعوان لتتولى إحالة امللف 

 اإلداري للعون لهيكل اإلدماج 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

مصلحة التصرف في 

 األرشيف

حال استكمال  

كافة إجراءات 

دماجاإل   

   ورقيا

 إدماج أعوان ملحقين لدى الوزارة بالوزارة

 وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 

 

ة 
ّ
املمنظومة  االجال األطراف املتدخل

 املعتمدة 

صوص 
ّ
املراجع والن

 املعتمدة 

 املالحظات

التوصل بمطلب من  العون امللحق  ✓ 1

 إلدماجه بالوزارة 

ورقيا أو بالبريد    العون املعني  

روني األلكت  

لسنة  112القانون عدد 

  12املؤرخ في  1983

  1983ديسمبر 

(  62)الفصل   

لسنة   2109األمر عدد 

املؤرخ  1993

25/10/1993في  

 

املطلب على موافقة رئيس  إحالة  ✓ 2

 اإلدارة

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 رئيس اإلدارة

   ورقيا  
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إحالة  املطلب مع املوافقة إلى   ✓ 3

ي ألخد رأيهم في الغرض الهيكل األصل

 اإلدارة( )في حالة موافقة رئيس

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

حال التوصل  

برأي رئيس 

 اإلدارة 

افقة أحد طرفي اإللحاق يتم إعالم العون    ورقيا في حالة عدم مو

 املعني بذلك وحفظ املطلب بملفه

البريد  أو ب ورقيا  الهيكل األصلي التوصل بموافقة الهيكل األصلي ✓ 4

 األلكتروني 

  

دراسة ملف العون املعني لتحديد   ✓ 5

 الرتبة التي سيتم إدماجه بها 

 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 

حال التوصل  

افقة الهيكل  بمو

 األصلي

   

إعداد استمارة املعادلة )حسب  ✓ 6

 2109من األمر عدد  3الفصل 

( وإحالتها إلمضاء رئيس  1993لسنة 

 اإلدارة. 

   ورقيا 

عرض امللف على أنظار  اللجنة  ✓ 7

اإلدارية املتناصفة ذات النظر   

وتحرير محضر جلسة إلبداء الرأي  

 في الغرض 

اللجنة اإلدارية  

 املتناصفة

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

حال إمضاء  

 استمارة املعادلة

   ورقيا

عرض امللف ومحضر الجلسة على  ✓ 8

ضاء محضر أنظار رئيس اإلدارة  إلم

 الجلسة.

   ورقيا  
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مراسلة الهيكل األصلي للعون ملوافاة   ✓ 9

 الوزارة بقرار إنهاء إلحاق العون. 

 رئيس اإلدارة

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

حال التوصل  

بمحضر الجلسة 

 ممض ى

   ورقيا

التوصل بمشروع قرار إنهاء اإللحاق   ✓ 10

 وعرضه على اإلمضاء 

 رئيس اإلدارة

ية للشؤون  الفرع  اإلدارة

 اإلدارية 

   ورقيا 

استخراج وثيقة إدماج العون  ✓ 11

 حالتان : وهناك 

إجراء استخراج قرار إدماج العون عبر 

 (1)"إدماج عون بهيكل اإللحاق"

وهو إجراء    بإجراء  إدراج عون القيام 

 ( 2)مماثل إلجراء انتداب عون 

حال التوصل  

بقرار  إنهاء  

اإللحاق ممض ى  

 من الطرفين

صافنإ  ( إذا كان الهيكل األصلي للعون منخرط بمنظومة إنصاف 1)  

كان الهيكل األصلي للعون غير منخرط بمنظومة  ( إذا 2)

 إنصاف

عرض قرار اإلدماج على إمضاء   ✓ 

 رئيس اإلدارة واملصادقة علية. 

 رئيس اإلدارة

اإلدارة  الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

 ورقيا 

 إنصاف

  

حاق ممض ى  إرجاع قرار إنهاء اإلل ✓ 

لألصل من قرار   ونسخة مطابقة

وطلب امللف اإلدماج  للهيكل األصلي 

 اإلداري للعون . 

اإلدارة  الفرعية للشؤون  

 اإلدارية 

حال التوصل  

بقرار اإلدماج  

 ممض ى

   ورقيا

التوصل بامللف اإلداري للعون   ✓ 

 املدمج.

   ورقيا  هيكل اإللحاق 

إحالة امللف اإلداري وملف اإلدماج   ✓ 

املصلحة املكلفة بمسك ملفات  إلى 

 األعوان. 

حال التوصل   

 العون بملف 

   ورقيا
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 دليل إجراءات خاّص باإلدارة الفرعية للشؤون املالية

                             *** 

 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة :العامةاإلدارة 

    اإلدارة: الشؤون اإلدارية واملالية 

: ؤون املالية اإلدارة الفرعية للش  

 

 - I املوارد العامة للميزانية إعداد امليزانية املمولة عن طريق 

 . املرحلة التحضيرية إلعداد امليزانية 1عدد االجراء  

املنظومة  االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املعتمدة 

حظاتاملال  املراجع و النصوص القانونية  

تقبل منشور من رئاسة الحكومة حول اعداد  1

 ميزانية الدولة للسنة املالية املوالية. 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 اإلدارة العامة للمنشآت

قبل موفى  

 شهر مارس  

GEC  2019لسنة  15القانون األساس ي للميزانية عدد  

2019فيفري  13املؤرخ في   

واملتعلق   2019مارس  15قرار وزير امللية املؤرخ في 

مشروع قانون املالية روزنامة إعداد بضبط   

منشور السيد رئيس الحكومة حول إعداد 

 امليزانية 

 

إعداد مراسلة حول إعداد امليزانية ملختلف رؤساء   2

البرامج واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  

 لضبط االحتياجات. 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

عامة للمنشآترة الاإلدا  

فور التوصل 

بمنشور رئيس  

 الحكومة 

GEC 
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 . إعداد ميزانية قسم التأجير 2االجراء عدد 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

اعتمادات التأجير الالزمة بط تجميع املعطيات لض 1

 للسنة املوالية ويكون ذلك عن طريق: 

قائمة محينه لعدد االعوان املباشرين حسب   •

 الصنف والرتبة وفق البرامج. 

قائمات محينه لعدد االعوان املباشرين الذين لم   •

 يتم خالصهم، 

قائمات محينه للخطط الشاغرة، التدرج، اإلحالة  •

 .. على التقاعد، انهاء االلحاق.

تحيين قائمة الترقيات التي لم تنجز والتأثير املالي  •

 لها

 15القانون األساس ي للميزانية عدد  إنصاف شهر أفريل إدارة الشؤون االدارية واملالية 

فيفري  13املؤرخ في  2019لسنة 

2019 

مارس  15قرار وزير امللية املؤرخ في 

واملتعلق بضبط روزنامة   2019

يةإعداد مشروع قانون املال  

منشور السيد رئيس الحكومة حول  

 إعداد امليزانية 

 

قبول املعلومات من املركز الوطني لإلعالمية حول  2

عدد االعوان والقائمات املالية حسب تبويب ميزانية  

التأجير العمومي واملتعلقة بشهر مارس من السنة  

 املالية الجارية. 

 إدارة الشؤون االدارية واملالية 

مية عال لال املركز الوطني   

 إنصاف
 

ضبط قائمة مالية يدوية ملا لم يتم التنصيص عليه   3

 في قائمات املركز الوطني لالعالمية 

 EXCEL إدارة الشؤون االدارية واملالية 

 

 

ضبط االحداثات  واالنتدابات بعنوان السنة املعنية   4

باعداد امليزانية والتي تم تحديدها من قبل وزارة 

 املالية. 

 رامج رؤساء الب

 إدارة الشؤون االدارية واملالية 
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احتساب امليزانية وتبويبها حسب البرامج والبرامج  5

 الفرعية ، ويكون ذلك في شكل جداول وقائمات.

   اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

اعداد ميزانية عامة للتاجير العمومي للوزارة ) وهي  6

ؤسسات مجموع ميزانيات البرامج وامل تتكون من 

 العمومية( 

  شهر أفريل اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 

 . إعداد ميزانية قسمي التسيير والتدخل 3االجراء عدد 

النصوص القانونيةاملراجع و  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات 

ع نفقات التسيير والتدخل ملختلف  مشاري تقبل  1

 البرامج واملؤسسات مع درسها والتثبت فبها.

 رؤساء البرامج 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 إدارة التجهيز والوسائل

 شهر أفريل املؤسسات االدارية 

GEC 

 البريد االلكتروني 

ـــــ ي   ـــ ـــ ــاســ ــ ـــ ـــ ـــ   15للميزانيـــة عـــدد  القـــانون األســ

 2019 فيفري  13املؤرخ في  2019لسنة 

فــــي   املــــؤرخ  ـــــة  املــــلــــيــ وزيــــر  ـــــارس    15قــــرار  مــ

ـــــبط روزنــامــة إعــداد  2019 ـــ ـــ واملتعلق بضــ

 مشروع قانون املالية

ـــــيــــد رئيس الحكومــــة حول   ـــ ـــ ـــــور الســ ـــ ـــ منشــ

 إعداد امليزانية

 

ضبط تقديرات اعتمادات التسيير والتدخل   2

 للبرامج واملؤسسات حسب جداول مفصلة  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 ئلهيز والوساإدارة التج

 املؤسسات االدارية 
EXCEL 

 

 

 . اعداد قسم نفقات االستثمار4االجراء عدد 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

لوزارة مرفقة  تجميع طلبات التمويل ملختلف برامج ا 1

 يدة واملتواصلةببطاقات املشاريع الجد

 رؤساء البرامج 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 إدارة التجهيز والوسائل

 املؤسسات االدارية 

 GEC شهر أفريل

 البريد االلكتروني 

ـــــ ي للميزانية عدد   ـــ ــاســ ـــ ـــ   15القانون األســ

ـــــة   ــنــ ــ ـــ ـــ ـــ فــي    2019لســ فــيــفــري   13املــؤرخ 

2019 
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تحديد قائمة املشاريع املتواصلة والجديدة للوزارة   2

 واملؤسسات وإعداد بطاقة كل مشروع

 رؤساء البرامج 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 لوسائلإدارة التجهيز وا

 املؤسسات االدارية 

EXCEL 

 

املـؤر  ـــــة  املـلـيــ فـي  قـرار وزيـر  ـــــارس   15خ  مــ

تعلق بضــبط روزنامة إعداد وامل  2019

 مشروع قانون املالية

ــيد رئيس الحكومة حول   ــ ـــ ــور الســ ــ ـــ منشــ

 امليزانيةإعداد 

 

 

 . إعداد إطار النفقات متوسط املدى 5االجراء عدد 

مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف  املراحل  املنظومة  االجال األطراف املعنية املتدخلة  

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

سسات االدارية  تقبل مشاريع ميزانيات البرامج واملؤ  1

ا. مع درسها والتثبت فيه  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

للمنشآتاإلدارة العامة   

 15قبل موفى 

 أفريل 

  2019لسنة  15القانون األساس ي للميزانية عدد - 

 2019فيفري  13املؤرخ في 

  2019مارس  15قرار وزير امللية املؤرخ في -

ون واملتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قان

 املالية 

ــداد - ــ ــة حول إعــ ــ ــد رئيس الحكومــ ــ ـــــيــ ـــ ـــ الســ ـــــور  ـــ ـــ منشــ

 امليزانية ) سنوي(

 

النفقات متوسط املدى لبرنامج القيادة  إعداد إطار  2

واملساندة وتوفير املعطيات الضرورية لبقية البرامج  

العملياتية إلعداد أطر النفقات متوسطة املدى   

 الخاصة بهم 

 رؤساء البرامج 

املالية  اإلدارة الفرعية للشؤون   

 

 

EXCEL 

 البريد االلكتروني 

 

على مشروع إطار النفقات متوسط املدى  حالةإ 3

 وحدة التصرف في امليزانية حسب األهداف بالوزارة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

وحدة التصرف في امليزانية حسب 

 األهداف

أفريل  20قبل   
 ورقي

 

 

 ول وزارة املالية ح مكتوبنسخة من التوصل ب 4

تحديد أسقف ميزانيات املهمة للسنة املعنية بإعداد  

مناقشة   بعد إتمام امليزانية والسنتين املواليتين لها 

رؤساء البرامج ملشروع إطار النفقات متوسط املدى  

 للمهمة مع مصالح وزارة املالية 

 الديوان 

وحدة التصرف في امليزانية حسب 

ماي  31 األهداف  
GEC 

 ورقي
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 لميزانية  إعداد املشروع النهائيل. 6د االجراء عد

املنظومة  االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

في ما يتعلق بقسم   إجراء التعديالت الالزمة 1

 لميزانيةاالعتمادات املمولة على املوارد العامة ل

ومقترحات   أخذا بعين االعتبار األسقف املحددة

 رؤساء البرامج 

 رؤساء البرامج 

 إدارة الشؤون االدارية واملالية 

جوان   15قبل   

 

 

EXCEL 

  

ادراج تقديرات النفقات في منظومة "امد" الخاصة  2

 ميزانية الدولة.باعداد 

 إدارة الشؤون االدارية واملالية 
 أمد

  

في نسخته املعدلة وفي قسمه  ةع امليزانيتحرير مشرو   3

مبوب حسب   املمول على املوارد العامة للميزانية

البرامج مصحوبا باملشروع السنوي للقدرة على  

لبرنامج القيادة واملساندة األداء  

اإلدارة العامة للمصالح املشتركة  

وحدة التصرف في امليزانية حسب 

 األهداف

 رؤساء البرامج 

GEC 

لكتروني البريد اال  

  

النهائي للميزانية على وحدة التصرف شروع حالةاملإ 4

امليزانية حسب األهداف بالوزارة في   

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة 

وحدة التصرف في امليزانية حسب 

 األهداف

GEC 

 ورقي

  

إدراج التعديالت الواردة و حوصلة نتائج املناقشات  5

 بنتائج املناقشات 

شتركة ة للمصالح املاإلدارة العام  

 
 

 منظومة أمد 

ـــــاريع  تتم    ـــ ـــ ـــ ـــ مشــ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــاقشــ ــ منــ

امليزانيات بين ممثلي رؤساء  

ــــالح امليزانيــة   ـــ ـــ ـــ البرامج ومصــ

ــــــور   ـــ ـــ وبـحضــ ـــــة  ـــــالـيــ املــ بـوزارة 

 األطراف املعنية
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النهائي للميزانية على وحدة التصرف شروع حالةاملإ 6

 في امليزانية حسب األهداف بالوزارة 

 

 

كة اإلدارة العامة للمصالح املشتر   

وحدة التصرف في امليزانية حسب 

 األهداف
 GEC 

 البريد االلكتروني 

  

 

II- تنفيذ امليزانية 

II-1  السنوية للنفقات  البرمجة 

 : إعداد جداول البرمجة السنوية للنفقات  1االجراء عدد

 

ةاملعتمد املنظومة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

السنوية   البرمجة األوليةالشروع في إعداد جداول  1

للنفقات العمومية في إطار منظومة التصرف في  

امليزانية حسب األهداف على إثر مصادقة مجلس 

مع  املالية بالتنسيقالنواب على مشروع قانون 

 مختلف رؤساء البرامج 

 

 ملشتركة مة للمصالح ااإلدارة العا

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

قبل موفى شهر  رؤساء البرامج 

ديسمبر من  

السنة التي 

تسبق السنة 

 املالية 

EXCEL 

  2012لسنة  2878األمر عدد 

  2012نوفمبر  19املؤرخ في 

املتعلق بمراقبة املصاريف  

 العمومية 

  25قرار رئيس الحكومة عدد 

بضبط    املتعلق 2013لسنة 

إجراءات البرمجة السنوية  

 أشير عليهاللنفقات والت

 قانون املالية للسنة 

الدليل التطبيقي للبرمجة  يتم اعتماد 

السنوية للنفقات الذي تم إعداده من 

قبل وحدة التصرف حسب األهداف 

لتركيز منظومة التصرف في ميزانية  

الدولة لدى وزير املالية بالتنسيق مع  

قبة املصاريف  الهيئة العامة ملرا

 العمومية 

توفير جميع املعطيات املالية ) موارد عامة   2

الدولة ( للبرامج العملياتية إلعداد مليزانية 

جداول البرمجة السنوية األولية للنفقات 

 الخاصة بهم 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

 رؤساء البرامج 

EXCEL 

 وني االلكترالبريد 

 أدب

 

 

إعداد جداول البرمجة السنوية األولية   3

 الخاصة ببرنامج القيادة واملساندة للنفقات 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة 

 
 جانفي   20قبل 
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إدراج املعطيات املتعلقة بتنفيذ السنة الفارطة  -

 حسب األقسام تعهدا ودفعا 

إدراج اعتمادات السنة املالية وفق البرمجة  -

 املضبوطة  

 رطةإعداد تقرير تنفيذ اعتمادات السنة الفا -

على رئيس جداول البرمجة السنوية للنفقات إحالة  4

مصحوبة بجميع الوثائق  برنامج القيادة واملساندة

 املؤيدة لها 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة 

 البريد االلكتروني  رئيس برنامج القيادة واملساندة 

 ورقي

لقيادة واملساندة  برنامج ا يقوم رئيس

مة  بإمضاء جميع وثائق البرمجة للمه 

مصالح مراقب املصاريف وإحالتها على 

 العمومية 

التأشير على هاته الجداول من قبل مراقب  5

 املصاريف العمومية نقطة انطالق تنفيذ امليزانية، 

 مراقب املصاريف العمومية

 
 ورقي 

  

 

 جة السنوية للنفقات  : تحيين جداول البرم2االجراء عدد

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

تحيين جداول البرمجة السنوية للنفقات على  1

 متضمنة: األقل مرتين في السنة 

 ريخ التحييناإلنجازات تعهدا ودفعا إلى تا -

 التحويالت املنجزة -

 التحويالت املبرمجة للفترة املقبلة  -

إعادة توزيع االعتمادات وفق تقدم االنجاز  -

 وتحيين برمجة الشراءات العمومية 

إعداد تقرير تقدم تنفيذ اعتمادات البرنامج إلى  -

 تاريخ التحيين

 للمصالح املشتركة اإلدارة العامة 

 

على األقل  

 مرتين في السنة 

EXCEL 

  2012لسنة  2878األمر عدد 

  2012نوفمبر  19املؤرخ في 

املتعلق بمراقبة املصاريف  

 العمومية 

  25قرار رئيس الحكومة عدد 

املتعلق بضبط   2013لسنة 

إجراءات البرمجة السنوية  

 للنفقات والتأشير عليها

الواردة  وذجيةميتم اعتماد الجداول الن

من قبل الوحدة املركزية للتصرف فبي 

نية الدولة حسب األهداف بوزارة  ميزا

 املالية 
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  إرسال جداول تحيين البرمجة السنوية للنفقات إلى  2

مصحوبة بجميع  رئيس برنامج القيادة واملساندة

 ورقي الوثائق املؤيدة لها

يقوم رئيس برنامج القيادة واملساندة   

بإمضاء جميع وثائق تحيين البرمجة  

ب  مصالح مراقللمهمة وإحالتها على 

 العمومية  املصاريف

التأشير على هاته الجداول من قبل مراقب  3

 املصاريف العمومية  

 مراقب املصاريف العمومية

 

 
 ورقي

  

II-2  نفقات التأجير 

 املرتبات واألجور : صرف 1االجراء عدد

 صرف املرتبات األلية •

 

تدخلة األطراف املعنية امل وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال 

1 

 

طباعة األجور البيضاء من منظومة انصاف  

جميع والتثبت مع أعوان مصلحة الدفوعات من 

التغيرات التي طرأت على املرتبات )ادراج قروض  

التعاونية، تغيير حساب بنكي، انتداب جديد،  

في املنح، زيادة في إيقاف صرف مرتب، تغير 

األجور ....( وذلك باملقارنة مع مرتبات الشهر 

 السابق و وثائق اثبات التغيرات .

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مية املركز الوطني لإلعال 

من كل  8يوم 

 شهر 

 إنصاف

  

على ضوء نتيجة التثبت من األجور البيضاء   2

نتولى اصالح ما تبين من أخطاء على مستوى 

صلحة الدفوعات أو مراسلة املركز الوطني م

لإلعالمية لإلصالح ان كان الخطأ على مستوى 

 إنصاف
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املركز الوطني لإلعالمية وذلك في حدود اليوم  

 من كل شهر  08

الحياة و فوائض ادراج مبالغ التأمين على  3

القروض السكنية بالنسبة للسكن األول على 

ر الصرف  منظومة انصاف و احالتها على آم

قصد االطالع و اإلمضاء ثم املصادقة على 

 منظومة انصاف 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية 

 إنصاف  

  

التثبت من قرارات الحاق أو انهاء الحاق الحاالت   4

إيقاف صرف مرتب ان كان  الخاصة و اعداد اما 

انهاء الحاق أو ادراج عناصر مرتب حالة خاصة  

ضريبة و املساهمة  و ذلك بعد احتساب مبلغ ال

االجتماعية على منظومة انصاف و استخراج  

ام الى قرار يتضمن املرتب بالتفصيل من الخ

 الصافي ثم احالته على آمر بالصرف للمصادقة . 

 

 ورقي 

  

ارسال بداية الترقيم ألوامر صرف املرتبات الى  5

 املركز الوطني لإلعالمية  

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية 
 

  09 ر يومفي آخ

من كل 

 شهر 

 إنصاف

لسنة  2878من األمر عدد  2الفصل 

2012 

أفريل   7قرار رئيس الحكومة في 

2014 

 

تقبل أمر بالصرف جماعي )قائمة مفصلة   6

بالدفع صادر عن املركز الوطني  لألذون 

لإلعالمية( تتضمن أسماء االعوان، عناصر  

التأجير، املحجوزات، األداء على الدخل، 

 ملحاسب، املبلغ الصافي للدفع....اعتراضات ا

إلى   10من يوم 

من كل   12يوم 

 شهر 

 إنصاف

  

تصفية النفقة وفقا لقاعدة العمل املنجزة  7

وذلك حفاضا على )حذف أو إضافة ملحق أجر( 
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املال العام من جهة و حقوق األعوان من جهة  

 أخرى 

 إعداد جدول صرف أجور يتضمن:  8

 ريدي(نوع التحويل )بنكي أو ب -

 التبويب -

 أمر الصرف جماعي من.... الى...  -

 مبلغ االمر بالصرف جماعي  -

 األذون بالدفع امللغاة )رقم االذن، املبلغ( -

 الدفع امللغاة املبلغ الجملي ألذون  -

 مقدار االذن بالدفع املحول  -

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 املالية 

 

 أدب

  

اعداد جدول بياني في االحتياجات املالية لكل  9

الثية واعداد اقتراح تعهد في الغرض واقتراح ث

هد تكميلي في صورة تجاوز االحتياجات تع

 لالعتمادات املتعهد بها 

 

 كل ثالثية

 أدب

  

عرض امللف على أنظار مراقب املصاريف يتم  10

 العمومية للتأشيرة 

 

  مراقب املصاريف العمومية
  

استخراج أوامر بالصرف حسب البرامج  11

 والفصول 

 ارة الفرعية للشؤون املالية داإل 

 
 أدب كل شهر

  

 اآلمر  بالصرف عرض االمر بالصرف على إمضاء اآلمر بالصرف 12

قبل يوم  

من   15

 كل شهر

   

املصادقة اإللكترونية على منظومة انصاف و   13

 التي تعني صحة املبالغ الواجب صرفها لألعوان 

 
 إنصاف

  

وثائق الالزمة إرسال االمر بالصرف مع جميع ال 14

امة للمصاريف لتحويل املرتبات الى األمانة الع

واالجور الى الحسابات البريدية أو البنكية  

 الخاصة باألعوان

 االمانة العامة للمصاريف 

 أدب
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 صرف املرتبات الظرفية •

عتمدةمة املاملنظو  االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

1 

 

كل عون مباشر لم يتم إدراجه باملرتبات اآللية 

 بينها: لعدة أسباب من 

 عطلة مرض عادي  -

 عطلة مرض طويل املدى -

 عطلة االمومة -

 إلحاق أو إنهاء إلحاق....  -

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 املركز الوطني لإلعالمية 

قبل إصدار 

اء ألجور البيضا  
 إنصاف

  

يتم اعتماد شهادة إيقاف صرف مرتب للعون  2

املعني أو قرار صادر عن اللجنة الطبية لضبط  

 امللحقات أو املرتبات املعنية 

 اآلمر بالصرف

 املركز الوطني لإلعالمية 

  

اعداد مراسلة عبر مركز الخدمات لدى املركز   3

قدار الوطني لإلعالمية يتم بمقتضاها ضبط امل

 املطلوب لكل عون  

 آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 املركز الوطني لإلعالمية 

  

يتم طباعة املطلوب عبر منظومة الطباعة عن   4

جداول بعد ومن ثم التثبت في محتواها وإعداد 

 بيانية في الغرض

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف

  

االعتمادات  ف في صورة توفر إعداد أمر بالصر  5

املتعهد بها أو اقتراح تعهد بالنفقة وعرض كامل 

امللف على أنظار اآلمر بالصرف لإلمضاء )تأشيرة  

مراقب املصاريف العمومية بالنسبة القتراح 

 التعهد (

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف

 مراقب املصاريف العمومية
من كل   11يوم 

 شهر 
 أدب

  

تحويل كامل امللف بمختلف مؤيداته على أنظار  6

 األمين العام للمصاريف للتأشير والخالص

 اآلمر بالصرف

 األمين العام للمصاريف 

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

366 

 صرف املنح •

اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل ملراحل  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  

بمقتض ى مقررات ترد من اإلدارة الفرعية   1

للشؤون اإلدارية يتم إعداد مراسالت عبر مركز  

الخدمات لدى املركز الوطني لإلعالمية إلعداد 

 مطلوبة: جداول لكل منحة 

 منحة اإلنتاج كل ثالثية  -

 منح الساعات اإلضافية والصيانة والسياقة -

 منحة التغطية سنويا -

 دارية واملالية إدارة الشؤون اإل 

 
حينية فور 

التوصل 

باملقررات كل  

 ثالثية

 إنصاف

  

تحيين منحة اإلنتاج بالنسبة للحاالت الخاصة   2

القرار الى وفقا آلخر زيادة في األجر ثم الحالة 

السيد آمر الصرف لإلمضاء ثم احالة على 

 املوارد البشرية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف

 لبشرية املوارد ا

 يومين

 ورقي

  

يتم طباعة املطلوب عبر منظومة الطباعة عن   3

بعد ومن ثم التثبت في محتواها وإعداد جداول 

 بيانية في الغرض

 الفرعية للشؤون املالية اإلدارة 

 إنصاف آمر الصرف

  

إعداد اقتراح تعهد بالنفقة وعرض كامل امللف  4

 على أنظار اآلمر بالصرف لإلمضاء 

 للشؤون املالية الفرعية اإلدارة 

 آمر الصرف
 ورقي

  

إحالة كامل امللف على أنظار لإلمضاء ثم على  5

 للتأشير أنظار مراقب املصاريف العمومية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية
 ورقي أيام 6

  

تحويل كامل امللف بمختلف مؤيداته على أنظار  6

 ريف للتأشير والخالصاألمين العام للمصا

 اآلمر بالصرف

 األمين العام للمصاريف 
 على إثر التأشيرة  

 أدب

 ورقي

  

 

 اإلدارية املالية  الشهائد والوثائق: استخراج 2االجراء عدد 
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 الشهائد االدارية •

دةاملنظومة املعتم االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

 تقبل مطلب من: 1

قبل العون املعنى باألمر الستخراج شهادة في  - 

األجر أو شهادة في الضريبة على الدخل أو 

 شهادة توطين مرتب 

اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية الستخراج  -

 شهادة في إيقاف صرف مرتب
 

 العون املعنى 

شؤون  اإلدارة الفرعية لل

 املالية 

 يومين

البريد االلكتروني املخصص  

 في الغرض 

 إنصاف

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  استخراج الوثائق املطلوبة   2
 إنصاف 

  

  آمر بالصرف إمضاء الوثائق من قبل آمر بالصرف 3
  

تسليم الشهادة الى املعنى باألمر عبر البريد  4

 لطلب (  االلكتروني ) أو  مباشرة عند ا

 املعنى باألمر

 

البريد االلكتروني املخصص  

 في الغرض 

 

  

 

 : إعداد أمر باسترجاع أموال 3االجراء عدد 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

رد البشرية يتعلق بل مصلحة املواتقبل قرار من ق 1

بإنهاء العالقة الشغلية لكل موظف يتم تأجيره 

مباشرة من قبل االدارة املركزية للوزارة )استقالة،  

نهاية عقد، نقلة بين الوزارات، نهاية الحاق...(  

تتعلق باسترجاع مبالغ مالية اسندت بدون موجب 

 لفائدة أحد االعوان..

 املالية اإلدارة الفرعية للشؤون 
 

حينية فور التوصل  

 بالقررات 

 البريد االلكتروني 

  

إعداد االمر باسترجاع أموال )طبقا للقرار( يحتوي  2

 على:

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 ورقي 
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معطيات حول العون )االسم واللقب، املعرف  -

 الحساب الجاري(الوحيد، رقم 

عناصر االمر بالصرف )العدد، التاريخ، املبلغ  -

 بالدينار(

 سبب االرجاع -

 رجاعهاملبلغ الواجب إ -

 املالحظات -

 اآلمر بالصرف  إمضاء األمر باسترجاع أموال  3
 

  

إرسال االمر باسترجاع أموال الى الجهات املعنية )   4

 القباضة املالية، األمانة العامة للمصاريف(

 مصلحة الدفوعات 

 
 

  

 

 : تحيين املرتبات واالجور 4االجراء عدد 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

التغييرات الجديدة والتي طرأت على إدخال  1

املعلومات املتعلقة باألعوان وذلك في الحاالت  

 التالية: 

 توطين أجر  -

 تحيين رقم حساب -

إعتراضات صادرة عن الصندوق الوطني  -

للتقاعد والحيطة االجتماعية )قرض، كراء  

 مسكن..( 

 اعتراضات من االتحاد العام للشغل -

 اعتراضات التعاونيات  -

 وضعية تسوية  -

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 

فور التوصل 

 باملعلومة
 إنصاف
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إعداد ملف "ما قبل الخالص" متكون من وثائق  2

 مستخرجة من منظومة "إنصاف" وهي:

 ( Etat de mouvementقائمة في التغييرات ) -

 مقارنة بين أجر الشهر الحالي والشهر السابق  -

 ( Etat négatifقائمة سلبية ) -

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 املركز الوطني لإلعالمية 

 إنصاف

 
 

مدى مطابقة املعلومات املوجودة في  التثبت في 3

مختلف هذه الوثائق مع املعلومات املوجودة في 

املؤيدات )القرارات الجديدة التي تخص تغيير  

وضعية االعوان( والوارد من قبل مصلحة املوارد 

 البشرية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 

  

 إلدارة الفرعية للشؤون املالية ا تقبل قائمة الخالص من املركز الوطني لإلعالمية  4

 املركز الوطني لإلعالمية 

  

تحيين املعلومات على البطاقة الشخصية ملتابعة   5

(  (Fiche individuelle de positionالوضعية 

 الواردة في قائمة الخالصحسب املعطيات 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 

 

  

 وان معلوم االنخراط في تعاونية البريد واالتصاالت : الحجز على املرتب بعن5االجراء عدد 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

تقبل مطبوعة انخراط باسم املعني باألمر من قبل  1

 التعاونية 

 ة للشؤون املالية اإلدارة الفرعي

 التعاونية 

فور التوصل 

 باملعلومة

 البريد االلكتروني 

  

تحيين وضعية املعني باألمر على منظومة "إنصاف"   2

 مرتبهالشهري وذلك لخصم مبلغ االنخراط من 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 

 إنصاف

  

تحيين الوضعية العائلية للمعني باألمر )اضافة   3

جة، اضافة ابن..( على منظومة  الزوج أو الزو 

 "إنصاف"
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التثبت من تطبيق الخصم من خالل وثائق خالص   4

 مرتب الشهر املوالي 

  

 

 املحجوزات بعنوان ضم الخدمات: إعداد قائمة في  6االجراء عدد 

مة املعتمدةاملنظو  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

تقبل مطلب من املعني باألمر حول احتساب الفترة  1

 املعنية باالقتطاع 

 للشؤون املالية اإلدارة الفرعية 
 

فور التوصل 

 باملعلومة
 البريد االلكتروني 

  

توجيه مكتوب في الغرض إلى مصلحة األرشيف   2

 عنية لطلب ملفه املالي للفترة امل

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مصلحة األرشيف 

  

إعداد قائمة في املحجوزات للفترة املعنية وعرضها   3

 على اإلمضاء

 الفرعية للشؤون املالية اإلدارة 

 

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  توجيه القائمة ممضاة إلى مصلحة املوارد البشرية  4

 

    

 

 ف منح املسؤولية لفائدة وكالء الدفوعات : صر 7االجراء عدد

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

تقبل بيان منحة املسؤولية املسندة لوكالء  1

املقابيض والدفوعات )أو منحة التصرف 

اسبي وأخطاء الصندوق( ممضاة من قبل املح

 وكيل الدفوعات 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 

 أيام 5

 البريد االلكتروني 

  

إعداد جدول بياني في األوامر بالصرف الصادرة   2

واملحملة على صندوق املحاسب خالل هذا اليوم 

( نظائر يتضمن اسم  3املكلف بالدفع في ثالثة )

 إنصاف
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نحة، املحجوزات، رقم املستفيد، مبلغ امل

 الحساب البنكي

 التثبت في الوثائق املصاحبة:  3

 قرار التسمية -

 قرار احداث وكالة الدفوعات  -

 جداول صرف املنحة املعنية  -

 ورقي

  

مراسلة للمركز الوطني لإلعالمية لتنزيل  توجيه  3

 هذه املنحة ضمن الجداول البيانية 
 إنصاف

  

ة وعرضه على تأشيرة مراقب إعداد تعهد بنفق 4

 املصاريف العمومية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية
 أدب

  

إعداد امر بالصرف وإشعار بالتنزيل يتضمن   5

املبلغ الصافي ملستحقات املعني باألمر وعرضه  

 على إمضاء آمر الصرف 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر بالصرف
 أدب

 إنصاف

  

ــ: 6  إعداد أوامر بالصرف تتعلق بــ

مساهمة املؤجر واملشغل )الصندوق الوطني  -

 للتقاعد والحيطة االجتماعية(  

مساهمة املشغل )صندوق النهوض   -

 باملساكن االجتماعية( 

 خصم بعنوان االداء على الدخل  -

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 

 أدب

 إنصاف

  

 للشؤون املالية اإلدارة الفرعية  إمضاء اآلمر بالصرف عرض جميع الجداول على 7

 اآلمر بالصرف
 ورقي

  

إرسال االمر بالصرف وجميع الوثائق الالزمة الى   8

 األمانة العامة للمصاريف

 آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 األمانة العامة للمصاريف

 أدب
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  –التعديل اآللي لجرايات التقاعد -االجتماعية )صرف مساهمات املشغل بعنوان: اإلحالة على التقاعدالوطني للتقاعد والحيطة  : تسوية مستحقات الصندوق 8االجراء عدد 

 ضم الخدمات(  –التنفيل 

انونيةاملراجع و النصوص الق املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات 

تقبل املراسلة الواردة من الصندوق الوطني   1

للتقاعد االجتماعية والتي تتضمن قائمة في  

األشخاص املتخلدة بذمتهم مستحقات 

للصندوق وذلك للتثبت في مبالغ مساهمة  

 املشغل 

الصندوق الوطني للتقاعد 

 والحيطة االجتماعية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 

وصل التحال 

 بامللف
 ورقي

  

إعداد قائمة في مساهمة املشغل تعرض على  2

 إمضاء اآلمر بالصرف 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر بالصرف

أيام 5  

 ورقي

  

إعداد االمر بالصرف واالشعار بالتحويل لفائدة   3

مصلحة الدفوعات وعرضها على إمضاء اآلمر  

 بالصرف

للشؤون املالية اإلدارة الفرعية   

 ورقي آمر بالصرف

  

إعداد اقتراح تعهد في الغرض وعرضه على تأشيرة   4

السيد مراقب املصاريف العمومية بعد إمضائه 

 من قبل آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر بالصرف

 مراقب املصاريف العمومية

 أدب

  

الصادرة  إعداد "جدول بياني في األوامر بالصرف  5

يوم واملحملة على صندوق وكيل  خالل هذا ال

 الدفوعات املكلف بالدفع" 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 ورقي 

  

إرسال جميع الوثائق الى األمانة العامة  6

 للمصاريف لتسوية النفقات 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 أدب األمانة العامة للمصاريف
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II-3 النفقات خارج إطار التأجير 

 : خالص املزودين خارج إطار صفقة عمومية وخارج إطار الرقابة املعدلة 1جراء عدداال 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

اقتناء  مراسلة من اإلدارة املعنية تتعلق بطلب  تقبل   1

بخدمات...مرفقة  القيام  أو  معدات  أو  مواد 

 باملؤيدات:

 devis 03عرض أثمان  -

 consultationاستشارة إن لزم االمر  -

 إدارة التجهيز والوسائل

فور التوصل 

 بامللف

 البريد االلكتروني 

 ورقي

 مجلة املحاسبة العمومية 

 التجاريةاملجلة 

 

اآلمر    إعداد اقتراح تعهد بنفقة وعرضه على إمضاء 2

 بالصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 اآلمر بالصرف
 أدب يوم واحد

  

عرض اقتراح التعهد بالنفقة على مصادقة مراقب  3

الالزمة  باملؤيدات  مرفوقا  العمومية  املصاريف 

في  مقارنة  جدول  أو  أثمان  +عرض  )مراسلة 

 االثمان، تقرير فرز االستشارة، رأي اللجنة(. 

 العمومية مراقب املصاريف

 ورقي أيام 6

  

املعرف   4 يتضمن  والذي  التزود  طلب  استخراج 

أو   الطلبات  قائمة  النفقة،  مبلغ  للمزود،  الجبائي 

 الخدمات... ثم عرضه على إمضاء آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 اآلمر بالصرف
يوم واحد إثر 

 التأشير 

 أدب

  

 دارة التجهيز والوسائلإ إحالة طلب التزود للهيكل املعني  5
 ورقي

  

فيها   6 والتثبت  املعني  الهيكل  من  الفواتير  تسلم 

الحساب   رقم  االمضاء،  الختم  املبلغ،  )بخصوص 

 الجاري، املعرف الجبائي...( 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 اآلمر بالصرف
حال التوصل 

 بملف الخالص 
 ورقي
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 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  ود االصليالتثبت من إرفاق الفاتورة بطلب التز 7

 يومين

 ورقي
  

التسجيل  8 رقم  لذكر  املغازة  حافظ  مع  التنسيق 

القابلة  للمواد  بالنسبة  الفاتورة  على  الجرد  بدفتر 

 للجرد 

 دارة التجهيز والوسائل

 ورقي

  

إمضاء املسؤول عن املغازة أو املسؤول عن الهيكل  9

فاتورة وذلك لبيان أن  املستفيد من الخدمة على ال 

 service faitالعمل املطلوب قد تّم إنجازه فعال 

أو   بالخدمات  املنتفعة  املصلحة 

 ورقي املسؤولة على التزويد

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  تنقيل املبلغ على الفاتورة باألرقام وبلسان القلم  10

 
 ورقي

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  مركزي" إدراج مؤيدات الصرف على منظومة "أدب  11

 
 أدب

  

استخراج امر بالصرف من منظومة "أدب مركزي"   12

 وعرض امللف على اإلمضاء

 آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أدب

الخام    املبلغ  على  الخصومات  تطبيق 

 وفق التراتيب الجاري بها العمل 

وثائق املثبتة للنفقة توجيه األمر بالصرف مرفقا بال 13

 إلى االمانةالعامة للمصاريف  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 يوم األمانة العامة للمصاريف

 

 ورقي

 أدب

  

من   14 الخصم  في  شهادة  بعنوان  استخراج  املورد 

على   اآلداء  بعنوان  و  أو/  الشركات  على  ضريبة 

قيمتها   تتجاوز  التي  امللفات  على  املضافة  القيمة 

بالصرف 1000 اآلمر  قبل  من  إمضاؤها  ثم  د 

لالستظهار   الطلب  عند  باألمر  املعني  إلى  وتسليمها 

 بها لدى املصالح الجبائية 

 

 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 بالصرفآمر 

بطلب من املعني 

باألمر وبعد إتمام 

 عملية الدفع 

 أدب

 ورقي

املؤسسات   بعض  استثناء  يقع 

 رد العمومية من الخصم من املو 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

375 

 

 

 : اإلجراءات الخصوصية خالص املزودين خارج إطار صفقة عمومية وفي إطار الرقابة املعدلة 2االجراء عدد

الخدمة ( وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  

لد 1 سنوي  مطلب  ملراقبة  تقديم  العامة  الهيئة  ى 

مراقب   مع  بالتنسيق  العمومية  املصاريف 

املصاريف العمومية لتجديد االنخراط  في منظومة  

 الرقابة املعدلة  

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 بداية السنة

 ورقي

GEC 

  

يضبط   2 الذي  الغرض  في  الهيئة  بقرار  التوصل 

 الفصول والفقرات الفرعيةاألسقف حسب 

 

املصاريف   ملراقبة  العامة  الهيئة 

 العمومية 
 ورقي

GEC 

  

  1اعتماد نفس املراحل املعتمدة ضمن االجراء عدد 3

) خالص املزودين خارج إطار صفقة عمومية وخارج  

حيث    3إطار الرقابة املعدلة( باستثناء النقطة عدد  

يتجاوز السقف ال يتم عرض اقتراح التعهد الذي ال  

التأشير  على  املصاريف  املحدد  ملراقب  املسبقة  ة 

 العمومية 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

  نفس اآلجال 

  

مد مصالح مراقب املصاريف العمومية بنسخ من    4

بصفة  املعدلة  الرقابة  إطار  في  املدرجة  امللفات 

 الحقة 

 

 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية

 أو الكترونية  نسخ ورقية بصفة دورية 
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 : خالص املزودين في إطار صفقة عمومية:3االجراء عدد

مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف  املراحل  املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  

 القانونية

 املالحظات

تقبل مراسلة من اإلدارة املعنية تتعلق بملف  1

تضمن جميع الوثائق واملؤيدات يتم الصفقة ي

 دراسته والتثبت فيه. 

والوسائلإدارة التجهيز   

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
فور التوصل 

 بامللف

 ورقي

GEC 

  2014لسنة  1039األمر عدد 

املتعلق بتنظيم الصفقات 

 العمومية 

 

إعداد بطاقة بيانية لصفقة تبين موضوع الصفقة،   2

ف الجبائي، االسم االجتماعي، صاحب الصفقة )املعر 

الصفقات الراجع لها العنوان...( نوع الصفقة، لجنة 

 بالنظر، التنصيص على مدة اإلنجاز ومبلغ الصفقة.

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 يوم واحد

 أدب

  

إعداد بطاقة تجميد اعتمادات تبين موضوع ومبلغ  3

ميد الصفقة مع إبراز التحميل الذي سيقع عليه تج

 االعتمادات. 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 أدب

  

إعداد التعهد بالنفقة في إطار صفقة يبين الصفقة  4

 وموضوع التحميل ومبلغ النفقة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أدب

  

عرض الوثائق املالية املتعلقة بالصفقة على إمضاء   5

 آمر الصرف

 آمر الصرف
 ورقي

  

امللف إلى مراقب املصاريف العمومية للتأشير  إرسال  6

)يتضمن امللف الوثائق التالية : بطاقة بيانية  عليه 

للصفقة، بطاقة تجميد اعتمادات، اقتراح تعهد 

بالنفقة، تقرير الفرز ومشروع العقد رأي لجنة  

 الصفقات( 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية

أيام 6  ورقي 
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املزود )املعرف  التثبت من البيانات الواردة في فاتورة  7

الجبائي للمزود، الحساب الجار، املبلغ بدون  

احتساب األداءات ومع احتساب اآلداءات، وختم 

املزود املعني...( مع التثبت أيضا من توفر جميع وثائق 

 الصفقة ضمن الخالص األول وخاصة:

يع  شهادة الجباية املنصوص عليها بالتشر  -

 الجاري به العمل.

االنخراط في الصندوق الوطني شهادة في  -

 للضمان االجتماعي. 

 إدارة التجهيز والوسائل

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

حال التوصل 

 بملف الخالص 
 ورقي

  

التثبت من البيانات الواردة في وصل التسليم   8

)الكمية، عدد الجرد، ختم املزود وإمضاء حافظ  

 املغازة(

 إدارة التجهيز والوسائل

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 يومين

 ورقي

  

إدراج مؤيدات الصرف على منظومة "أدب مركزي"   9

 )إبراز إسم املزود، عنوانه، رقم الفاتورة ومبلغها...( 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أدب

  

إعداد األمر بالصرف على منظومة "أدب مركزي"   10

املعلومات الخاصة بالصفقة.لى جميع يحتوي ع  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أدب

  

تنقيل املبلغ على الفاتورة باألرقام وبلسان القلم  11

 وعرضه على اآلمر بالصرف لإلمضاء. 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف
 

  

توجيه األمر بالصرف مرفقا بالوثائق املثبتة للنفقة  12

االمين العام للمصاريف مصحوبا بوثائق الصفقة ى إل  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أدب

  

في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة، يتّم إعداد   13

شهادة في عقوبة مالية وأمر باسترجاع أموال يتم 

ه صحبة امللف إمضاؤه من آمر الصرف ويوج

ف لخصم للمصارياملذكور أعاله إلى األمانة العامة 

 املبلغ لفائدة خزينة الدولة.

 إدارة التجهيز والوسائل

حال التوصل  اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

بالوثائق  

 املطلوبة

 ورقي
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استخراج شهادة في الخصم من بعنوان ضريبة على  14

الشركات واألداء على القيمة املضافة... وذلك بعد  

الدفعالتأكد من إتمام عملية   

 

الفرعية للشؤون املالية اإلدارة  بطلب من  

املعني باألمر 

وبعد إتمام 

 عملية الدفع 

 أدب

 ورقي

  

 : إجراءات ختم الصفقات العمومية 4االجراء عدد

النصوص القانونيةاملراجع و  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل  اتاملالحظ   

التوصل بملف الختم النهائي للصفقة من قبل الهيكل  1

 املعني مصادق عليه من لجنة الصفقات املختصة

 الهيكل املعني 

 

حال التوصل 

 بامللف

 ورقي 

GEC 
  

إعداد البطاقات البيانية في إطار عملية الختم النهائي  2

 للصفقة  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 

 يومين

   أدب

ة تجاوز الكلفة النهائية للصفقة للتقديرات في صور  3

األولية باعتماد الزيادة في الكمية أو ملحق للصفقة  

يقع استخراج بطاقة تجميد االعتمادات اإلضافية و  

 تعهد بنفقة تكميلي

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 
   أدب

عرض البطاقات البيانية وبطاقة تجميد االعتمادات   4

الختم النهائي للصفقة إلمضاء أمر في إطار عملية 

 الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف
 يوم واحد

 
   ورقي

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  العمومية للمصادقة إحالة امللف ملراقب املصاريف  5

 مراقب املصاريف العمومية
   ورقي أيام 6

زيادة في  استخراج أمر بالصرف بعنوان الضمانات / ال 6

الكمية /امللحق ) إن وجدت ( وإحالتها على آمر 

 الصرف لإلمضاء

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

   أدب حيني  الهيكل املعني 

إحالة ملف الخالص لالمانة العامة للمصارف / امين   

 املال العام

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 االمانة العامة للمصارف 

 امين املال العام 

   ورقي 
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إحالة نسخة من امللف املصادق عليه إلى الهيكل   7

 املعني 

 العيكل املعني 
 

 ورق

GEC 
  

 

 املأموريات : التصرف املالي في 5االجراء عدد 

 تسوية املأموريات بالخارج  •
 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 التوصل بمذكرة التسوية بعنوان مأمورية بالخارج   1
 اإلدارة الفرعية للشؤون االدارية

فور التوصل 

 بامللف
 ورقي

  

ــاء آمر  2 ـــ ـــ ـــ ـــ ــه على إمضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتخراج اقتراح التعهــــد وعرضــ ـــ ـــ اســ

 الصرف 

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 آمر الصرف
  يوم واحد

  

لته على تأشــــيرة مراقب املصــــاريف العمومية في حالة إحا 2

ـــــمن منظومة الرقابة  عدم إدراج هذه الفقرة الفرعية ضــ

املعدلة أو تجاوز املبلغ املحدد للمهمة للسقف املضبوط  

 بقرار الهيئة  

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 آمر الصرف

 مراقب املصاريف العمومية

يوم وحد في 

الرقابة إطار 

 لةاملعد

 

أيام خارج  6

 الرقابة املعدلة 

 أدب

 ورقي

  

أدب  3 ــــة  ــــة على منظومــ ـــــويــ ـــ ـــ التســ ــــذكرة  مــ ــــات  إدراج معطيــ

 كمؤيد للصرف
 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 يومين

 أدب
  

إعداد أمر بالصـــــرف بخصـــــوص مصـــــاريف املأمورية بعد  4

 اإلنجاز
 أدب اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  على إمضاء آمر الصرفعرض األمر بالصرف  5

 آمر الصرف
 ورقي
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ـــــاريف  6 ـــ ـــ ـــــرف إلى األمانة العامة للمصــ ـــ ـــ ـــــال األمر بالصــ ـــ ـــ إرســ

مصـــــحوبا بالوثائق الالزمة )اقتراح تعهد بالنفقة، مذكرة  

تسوية، إذن بمامورية، بطاقة تجميد اعتمادات، نسخة  

 لتسبقة...(التي تم بموجبها صرف امن بطاقة الدفع 

 اآلمانة العامة ملصاريف

 

 ورقي

 أدب

  

من    7 بنسخ  العمومية  املصاريف  مراقب  مصالح  مد 

 امللفات املدرجة في إطار الرقابة املعدلة بصفة الحقة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية
 الكترونية نسخ ورقية أو  بصفة دورية 

  

 

 ج مصاريف التنقل بالخار  •
 

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 القانونية

 املالحظات

تقبل مراسلة من اإلدارة املعنية تتعلق بطلب اقتناء   1

تذكرة سفر مرفقة بعرض أثمان الشركة الوطنية  

وض أثمان على األقل في  عر  03للخطوط التونسية أو

مع تقديم بطاقة تجميد صورة التعامل مع وكالة أخرى 

االعتمادات ممضاة من قبل مراقب املصاريف 

 العمومية 

 يات املصلحة املعنية باملأمور 

حال التوصل 

 بامللف

 ورقي

 البريد االلكتروني 

يتم اللجوء للتعامل مع وكاالت أخرى  

في صورة عدم توفير شركة الخطوط  

نسية للخدمة املطلوبةالتو   

ـــــاء آمر  2 ـــ ـــ ـــ ـــــه على إمضــ ـــ ـــ ـــ ـــــتخراج اقتراح التعهــــد عرضــ ـــ ـــ اســ

ــاريف   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيرة مراقــــب املصــ ـــ ـــ ـــــرف وإحــــالتــــه على تــــأشــ ـــ ـــ الصــ

ــذه الفقرة الفرعيــــة   ــة عــــدم إدراج هــ ــالــ ــة في حــ العموميــ

ــــمن منظومة الرقابة املعدلة أو تجاوز املبلغ املحدد   ـــ ـــ ضــ

 للمهمة للسقف املضبوط بقرار الهيئة  

 ون اإلداريةاإلدارة الفرعية للشؤ 

 الصرفآمر 

 مراقب املصاريف العمومية

يوم وحد في 

إطار الرقابة 

 املعدلة

 

أيام خارج  6

 الرقابة املعدلة 

 أدب

 ورقي

  

استخراج طلب التزود والذي يتضمن املعرف الجبائي  3

للمزود، مبلغ النفقة، قائمة الطلبات أو الخدمات...  

 ثم عرضه على إمضاء آمر الصرف 

املالية عية للشؤون اإلدارة الفر   

 يوم واحد آمر الصرف
 أدب

 ورقي
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   املصلحة املعنية باملأموريات  إحالة طلب التزود إلى الهيكل املعني 4

)بخصوص   5 املزود  عن  الصادرة  الفواتير  في  التثبت 

املبلغ، الختم االمضاء، رقم الحساب الجاري، املعرف 

 الجبائي...( 

ة اإلدارة الفرعية للشؤون املالي  
التوصل حال 

 بملف الخالص 
 ورقي

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  التثبت من إرفاق الفاتورة بطلب  التزود االصلي 6

 يومين

 ورقي

  

إمضاء املسؤول عن الهيكل املستفيد من الخدمة على  7

الفاتورة وذلك لبيان أن العمل املطلوب  قد تّم إنجازه  

 service faitفعال 

نية باملأموريات املصلحة املع    

تنقيل  املبلغ على الفاتورة باألرقام وبلسان القلم وذكر   8

 التحميل / تصفية الفاتورة

   للشؤون املالية اإلدارة الفرعية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  إدراج مؤيدات الصرف على منظومة "أدب مركزي"  9

 أدب

  

ب مركزي" استخراج امر بالصرف من منظومة "أد 10    اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  

إمضاء األمر بالصرف من مدير الشؤون اإلدارية   11

 واملالية 

 آمر الصرف
 ورقي

  

توجيه األمر بالصرف مرفقا بالوثائق املثبتة للنفقة إلى  12

عن األمين العام للمصاريف بواسطة جدول إرسال و 

ارة.طريق العون املكلف بالتنقالت خارج الوز   

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أدب

 ورقي

  

استخراج شهادة في الخصم من املورد بعنوان ضريبة     13

الشركات أو بعنوان اآلداء على القيمة املضافة  على 

د ثم إمضاؤها من  1000بالنسبة للمبالغ التي تفوق 

قبل اآلمر بالصرف وتسليمها إلى املعني باألمر عند 

بها لدى املصالح الجبائية  الطلب لالستظهار  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
بطلب من 

املعني باألمر 

وبعد إتمام 

 عملية الدفع 

 دبأ

 ورقي
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من   14 بنسخ  العمومية  املصاريف  مراقب  مصالح  مد 

 امللفات املدرجة في إطار الرقابة املعدلة بصفة الحقة

 

 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 يف العموميةمراقب املصار 

 نسخ ورقية أو الكترونية  بصفة دورية 

  

 

 : صرف املنحة اليومية للتنقل 6االجراء عدد 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

داخل الجمهورية  تقبل مطلب تسوية نفقات تنقل 1

 من الهيكل املعني يتضمن الوثائق التالية: 

 مصلحة،إذن بمأمورية الستعمال عربة  -

 إذن بخروج عربة،  -

 إذن بمأمورية داخل الجمهورية،  -

 بيان حساب في مستحقات بعنوان تنقل -

 الهيكل املعني باألمر

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

حال التوصل 

 بملف النفقة 

 ورقي

 اللكتروني البريد ا

  2007لسنة  1251األمر عدد 

  2007ماي  21املؤرخ في 

  75واملتعلق بتنقيح األمر عدد 

 15املؤرخ في  2007لسنة 

واملتعلق بضبط  2007جانفي 

نظام إسناد منحة التنقل 

ألعوان الدولة والجماعات 

العمومية ذات الصبغة  

 اإلدارية وتحديد مقاديرها.

 

واردة بالوثائق املذكورة  التثبت من صحة البيانات ال 2

أعاله )التواريخ وساعات الذهاب والعودة، املبلغ  

املستحق حسب الصنف واملدة...( ومن إمضاء املعني  

 باألمر ورئيسه املباشر 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 ورقي يوم واحد
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إنجاز تعهد بنفقة بخصوص املنحة اليومية للتنقل  3

 على منظومة "أدب مركزي"  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أدب

  

   ورقي اآلمر بالصرف إمضاء اآلمر بالصرفعرض التعهد بالنفقة على  4

إحالة اقتراح التعهد بالنفقة على تأشيرة مراقب   5

املصاريف العمومية في حالة عدم إدراج هذه الفقرة  

الفرعية ضمن منظومة الرقابة املعدلة أو تجاوز  

 دد للنفقة للسقف املضبوط بقرار الهيئة  املبلغ املح

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 مراقب املصاريف العمومية
 ورقي أيام 6

  

إنجاز أمر بالصرف على منظومة "أدب مركزي   6

يتضمن معطيات خاصة باملستفيد واملبلغ الصافي 

للصرف دون خصم مع ذكر الحساب البريدي أو 

 البنكي للمستفيد

 الفرعية للشؤون املالية اإلدارة 

 يومين

 أدب

  

عرض األمر بالصرف على إمضاء اآلمر بالصرف  7

مستحقات بعنوان التنقل مع وكذلك بيان حساب في 

 ذكر املبلغ باألرقام وبلسان القلم.

 اآلمر بالصرف

 ورقي

  

   ورقي األمانة العامة للمصاريف إرسال امللف إلى األمانة العامة للمصاريف  8

مد مصالح مراقب املصاريف العمومية بنسخ من    9

 امللفات املدرجة في إطار الرقابة املعدلة بصفة الحقة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية
 بصفة دورية 

 ورقي

 نسخة الكترونية 

  

 

 منح لجان املناظرات  : صرف7 االجراء عدد
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نجاز الخدمة ( اإلجراء ) إوصف مفصل ملراحل  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  

تقبل مذكرة منح لجان املناظرات من قبل إدارة  1

 املوارد البشرية.

حال التوصل بملف  مصلحة املوارد البشرية

 النفقة

 ورقي

 البريد اللكتروني 

  

لواردة بمذكرة صرف املنح  التثبت في البيانات ا 2

  -)االسم واللقب عدد بطاقة التعريف الوطنية

 مبلغ املنحة...(  -رقم الحساب الجاري 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

أيام  10  

 ورقي

  

إنجاز جداول بأسماء أعضاء اللجان الحتساب املبلغ   3

 الجملي للمنح

للشؤون املالية اإلدارة الفرعية     

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  د بنفقة وإمضاؤه من قبل اآلمر بالصرف إنجاز تعه  4
 أدب

  

ـــــيرة مراقــــب  5 ـــ ـــ إحــــالــــة اقتراح التعهــــد بــــالنفقــــة على تــــأشــ

ــــــاريف العمومية في حالة عدم إدراج هذه الفقرة   املصــ

ــابـــة املعـــدلـــة أو تجـــاوز  ـــــمن منظومـــة الرقـ ـــ ـــ الفرعيـــة ضــ

 لهيئة املبلغ املحدد للنفقة للسقف املضبوط بقرار ا

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 مراقب املصاريف العمومية

إطار الرقابة يوم وحد في 

 املعدلة

أيام خارج الرقابة  6

 املعدلة

 أدب

 ورقي

  

 اآلمر بالصرف إنجاز أمر بالصرف ثم إمضاؤه من اآلمر بالصرف 6

 يومين
 أدب

 ورقي

  

إرسال األمر بالصرف إلى األمانة العامة    7

 اريف مرفوقا بالوثائق الالزمة للمص

   األمانة العامة للمصاريف العمومية 

من   8 بنسخ  العمومية  املصاريف  مراقب  مصالح  مد 

 امللفات املدرجة في إطار الرقابة املعدلة بصفة الحقة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية
 بصفة دورية 

 ورقي

 نسخة الكترونية 

  

 : خالص املتخلدات8اء عدداالجر 

الخدمة ( وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  

تقبل امللفات التي لم يتم خالصها خالل السنوات  1

 الفارطة

 الهياكل املعنية 

ملالية اإلدارة الفرعية للشؤون ا  

حال التوصل بملف 

 النفقة

 ورقي

 البريد اللكتروني 
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حصر قائمة في املتخلدات في إطار البرمجة السنوية   2

األولية للنفقات والتي تكون قابلة للتحيين مع ورود  

 ملفات أخرى 

ون املالية اإلدارة الفرعية للشؤ   
تحيين البرمجة السنوية  

 للنفقات 
 ورقي

القانون األساس ي للميزانية  

والذي ينص على مبدأ الحفاظ  

 على ديمومة امليزانية 

 

دراسة تحويل اعتمادات لفائدة خالص املتخلدات  3

وذلك بالتنسيق مع إدارة التجهيز والوسائل حسب  

 تقدم اإلنجاز املالي لبقية نفقات التسيير 

 رئيس البرنامج 

 حضوري حسب تقدم اإلنجاز  اإلدارة العامة للمصالح املشتركة 

 

خراج قرار  تحويل اعتمادات و إمضائه من قبل  است 4

 الصرفآمر 

 
 

 ورقي

 أدب

  

   أدب   املصادقة على قرار التحويل  5

إستخراج اقتراح تعهد للنفقة املراد خالصها   6

 وإمضاؤه من قبل اآلمر بالصرف  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف
 يوم

 أدب

 ورقي

  

ـــــيرة مراقــــب إحــــالــــة اقتراح التعهــــد بــــ  7 ـــ ـــ النفقــــة على تــــأشــ

ــــــاريف العمومية في حالة عدم إدراج هذه الفقرة   املصــ

ــابـــة املعـــدلـــة أو تجـــاوز  ـــــمن منظومـــة الرقـ ـــ ـــ الفرعيـــة ضــ

 املبلغ املحدد للنفقة للسقف املضبوط بقرار الهيئة 

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 مراقب املصاريف العمومية

إطار الرقابة يوم وحد في 

 املعدلة

ام خارج الرقابة أي 6

 املعدلة

 أدب

 ورقي

  

استخراج أمر بالصرف ثم إمضاؤه من اآلمر  8

 بالصرف

 اآلمر بالصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 يومين

 أدب

 ورقي

  

إرسال األمر بالصرف إلى األمانة العامة للمصاريف   9

 مرفوقا بالوثائق الالزمة 

   األمانة العامة للمصاريف العمومية 

من   10 بنسخ  العمومية  املصاريف  مراقب  مصالح  مد 

 امللفات املدرجة في إطار الرقابة املعدلة بصفة الحقة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية
 بصفة دورية 

 ورقي

 نسخة الكترونية 

  

 

 النفقات عن طريق وكالة دفوعات   : تسوية9االجراء عدد

راحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل مل املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  
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الوكالة   1 صندوق  بدفتر  واملصاريف  الفواتير  تسجيل 

 بصفة يومية 

 وكيل الدفوعات
 يوميا

 خاص دفتر 

مجلة    158الفصل   من 

 املحاسبة العمومية 

 

كشوفا 2 وضعية  إعداد  عن  ثالثية  كل  مفصلة  ت 

 الوكالة 

 وكيل الدفوعات
 كل ثالثية

عدد   العامة    127املذكرة 

املالية   وزير  عن  الصادرة 

حول    1995  29/12واملؤرخة في

اإلدارة   مشموالت  بعض  إحالة 

القباض   السادة  إلى  املركزية 

وتسبقات  للمالية  الجهويين 

بمهمات  القيام  مصاريف 

وكاالت  وسير  إحداث 

 ات واملقابيض.الدفوع

 

على   3 وعرضه  بالنفقة  إجمالي  تعهد  اقتراح  استخراج 

 أمر الصرف لإلمضاء مرفقا بجميع املؤيدات 

 آمر الصرف

 وكيل الدفوعات

أيام بعد   3

 تجميع امللفات 
 أدب

 ملفات التعهد اإلجمالي يخص عدة 

 وكيل الدفوعات إحالة امللف لتأشيرة مراقب املصاريف العمومية  4

 صاريف العموميةمراقب امل
 ورقي أيام 6

 

الصرف   5 أمر  على  وعرضه  بالصرف  أمر  استخراج 

 لإلمضاء

 وكيل الدفوعات

 آمر الصرف
 يوم

 أدب

 ورقي

 

إنجاز قائمة مستندات بالنسبة للفواتير التي ال تفوق   6

 دنانير خمسة 

 وكيل الدفوعات
 ورقي يوميا

 

المين إحالة ملف النفقة مرفقا بجميع املؤيدات إلى ا  7

 العام للمصاريف قصد خالصه

 وكيل الدفوعات

 األمين العام للمصاريف 
 يوم

 أدب

 ورقي

 

بالدفتر   8 واملصاريف  الفواتير  بتسجيل  يوميا  القيام 

 اليومي

 وكيل الدفوعات

 دفتر خاص  يوميا

  

بدفتر  9 بالصرف  واألمر  بالنفقة  التعهد  تسجيل 

 البطاقات املحاسبية

   وكيل الدفوعات

بدفتر  10 بالبريد  الجاري  الحساب  كشوفات  تسجيل 

 الصكوك البريدية

   وكيل الدفوعات

الصرف  11 أوامر  بدفتر  بالصرف  األوامر  تسجيل 

 املوجهة إلى األمين العام للمصاريف 

   وكيل الدفوعات

لجميع  12 والقبض  الصرف  عمليات  كل  تسجيل 

 الفصول بالدفتر التفصيلي

   وكيل الدفوعات

 

 : تحويل مساهمة الوزارة لفائدة تعاونية البريد واالتصاالت 10جراء عدداال 
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املعتمدةاملنظومة  االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع والنصوص القانونية 

تقبل قرار ممض ى من رئيس املهمة في الغرض   1

ير السنوي لتعاونية البريد مصحوبا بالتقر 

 واالتصاالت 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون االجتماعية 
مع بداية كل  

 ورقي سنة 

 البريد االلكتروني 

العلي املحدث لتعاونية األمر 

 البريد واالتصاالت

 

 دراسة ملف تحويل االعتمادات  2

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 
 واحد يوم

القانون األساس ي للميزانية  

املؤرخ في  2019لسنة  15عدد 

2019فيفري  13  

 

 

استخراج اقتراح تعهد بالنفقة في إطار مساهمات  3

 لإلمضاء وعرضه على آمر الصرف 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف

 أدب

 ورقي

 

 رة الفرعية للشؤون املالية اإلدا عرض امللف على أنظار مراقب املصاريف العمومية  4

 مراقب املصاريف العمومية
 ورقي أيام 6

إدراج القرار كمؤيد للصرف واستخراج األمر  5

وعرضه على آمر بالصرف في إطار مساهمات  

 الصرف لإلمضاء

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  

 آمر الصرف

 يومين

 أدب

  

ة إحالة جميع وثائق امللف إلى اآلمانة العام 6

 للمصاريف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  

 اآلمانة العامة للمصاريف

 أدب

 ورقي

  

 

 : إسناد منح لفائدة الجمعيات  11االجراء عدد

تاملالحظا املراجع والنصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   

التوصل بقرار اللجنة املختصة ممض ى حول  1

 إسناد منحة   

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

مكتب العالقات مع الجمعيات  

 واملنظمات 

اللجنة االستشارية إلسناد املنح  

 لفائدة الجمعيات في القطاع

مع بداية كل  

 سنة 

 ورقي

 البريد االلكتروني 

األمر العلي املحدث لتعاونية 

تتصاال البريد واال  
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 التثبت من امللف املتعلق بإسناد املنحة 2

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 
 يوم واحد

القانون األساس ي للميزانية  

املؤرخ في  2019لسنة  15عدد 

2019فيفري  13  

 

 

استخراج اقتراح تعهد بالنفقة وعرضه على آمر  3

 الصرف لإلمضاء

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 الصرفآمر 

 أدب

 ورقي

 

وإحالة امللف على تأشـيرة مراقب املصـاريف العمومية  4

ـــــمن   ـــ ـــ ــــة ضــ ــــذه الفقرة الفرعيــ هــ ــــدم إدراج  عــ ــــة  ــــالــ حــ في 

ــــدد  املبلغ املحــ ــــاوز  تجــ أو  ــــة  ــــدلــ املعــ ــــة  ــابــ ــ الرقــ ــــة  منظومــ

 للمهمة للسقف املضبوط بقرار الهيئة  

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 آمر الصرف

 مراقب املصاريف العمومية

يوم وحد في 

الرقابة إطار 

 املعدلة

 

أيام خارج  6

 الرقابة املعدلة 

 ورقي

إدراج القرار كمؤيد للصرف واستخراج األمر  5

 وعرضه على آمر الصرف لإلمضاءبالصرف 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  

 آمر الصرف
 يومين

 أدب
  

إحالة جميع وثائق امللف إلى اآلمانة العامة  6

 للمصاريف

 إلدارة الفرعية للشؤون املالية  ا

 اآلمانة العامة للمصاريف

 أدب

 ورقي

  

مد مراقب املصاريف العمومية بنسخ من امللفات   7

 التي تم إنجازها في إطار الرقابة املعدلة

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 مراقب املصاريف العمومية
 

 ورقي

 نسخ الكترونية 

  

 

 نظمات العاملية  : خالص امل 12االجراء عدد 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

تقبل املراسالت والفواتير من مكتب العالقات الدولية  1

في   الوزارة  مساهمة  املنظمات  بخصوص  ميزانيات 

 الدولية

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مكتب التعاون الدولي
فور التوصل 

 باملؤيدات 

 ورقي

 البريد االلكتروني 

GEC 

منشور وزير املالية حول ضبط  

 نسب الصرف للسنة املالية 

مع  املبرمة  االتفاقيات 

واالفريقية   العاملية  املنظمات 

 والعربية

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  لعاملية  إعداد قرار تحويل اعتمادات لفائدة املنظمة ا 2
 ورقي يومين
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بالدينار  3 الصعبة  بالعملة  املساهمة  قيمة  احتساب 

املالية   وزير  السيد  منشور  باعتماد  وذلك  التونس ي 

 املتعلق بضبط سعر الصرف للسنة املالية 

   املالية اإلدارة الفرعية للشؤون 

البن 4 محافظ  السيد  باسم  مراسلة  املركزي  إعداد  ك 

قصد تحويل االعتمادات املحالة إليه بالدينار التونس ي 

 إلى املنظمة املعنية وبالعملة الصعبة املحددة  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 

 

  

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة  عرض امللف على مصادقة السيد الوزير 5

 الوزير السيد 

  

ة في حدود املبالغ املستوجبة  استخراج اقتراح تعهد بنفق 6

إمضاء   على  وعرضه  املرسمة  االعتمادات  حدود  في  أو 

 اآلمر بالصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف

بعد املصادقة على 

امللف من قبل 

 السيد الوزير 

 أدب

 ورقي

  

ـــــيرة مراقـــــب  7 ـــ ـــ تـــــأشــ بـــــالنفقـــــة على  التعهـــــد  ــالـــــة اقتراح  إحـــ

ــــــاريف العموميــة في حــالــة   ـــ ـــ عــدم إدراج هــذه الفقرة  املصــ

ـــــمن منظومة الرقابة املعدلة أو تجاوز املبلغ   الفرعية ضــ

 املحدد للنفقة للسقف املضبوط بقرار الهيئة  

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 مراقب املصاريف العمومية

إطار يوم وحد في 

 الرقابة املعدلة 

 

أيام خارج  6

 الرقابة املعدلة 

 أدب

 ورقي

  

مؤيدا 8 "أدب  إدراج  منظومة  على  القرار(   ( الصرف  ت 

 مركزي" 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 يومين
 أدب

 ورقي

  

مركزي"   9 "أدب  منظومة  من  بالصرف  امر  استخراج 

 لفائدة البنك املركزي 

   للشؤون املالية اإلدارة الفرعية 

اإلدارية   10 الشؤون  مدير  من  بالصرف  األمر  إمضاء 

 واملالية 

   آمر الصرف

توجيه األمر بالصرف مرفقا بالوثائق املثبتة للنفقة إلى  11

 األمين العام للمصاريف  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 األمانة العامة للمصاريف

  

من    12 بنسخ  العمومية  املصاريف  مراقب  مصالح  مد 

 امللفات املدرجة في إطار الرقابة املعدلة بصفة الحقة

 لشؤون املالية اإلدارة الفرعية ل

 مراقب املصاريف العمومية
 نسخ ورقية أو الكترونية  بصفة دورية 
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II-4  التصرف في االعتمادات 

 املشاريع : توزيع اعتمادات  1االجراء عدد

ص القانونيةاملراجع و النصو  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات 

التثبت من إدراج االعتمادات الخاصة باملشاريع   1

)تعهدا ودفعا( من قبل مصالح وزارة املالية ومن  

 صحة التحميل 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 أدب بداية السنة وزارة املالية 

 قانون املالية

 مجلة املحاسبة العمومية 

ــة  ـــــ ي للميزانيـ ـــ ـــ ـــــاســ ـــ ـــ ـــ ــانون األســ القـ

ــنة    15عدد  ــ ـــ املؤرخ في    2019لســ

 2019فيفري  13

 

 

تنزيل جميع املعطيات الستخراج قرار توزيع   2

)تعهدا ودفعا( في حدود اعتمادات املشاريع 

 االعتمادات املفتوحة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 أدب يومين 

 

ة اإلدارة الفرعية للشؤون املالي عرض قرار التوزيع على إمضاء رئيس االدارة 3  

 رئيس االدارة 
 ورقي 

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  املصادقة على القرار على منظومة أدب 4

 
 أدب يوم واحد

  

تقديم طلب رفع تجميد اعتمادات الدفع وفق تقدم  5

 انجاز املشاريع 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 وزارة املالية 
  

تقوم وزارة املالية بتجميد جزء من   

السنة ويتم دات الدفع مع بداية اعتما

رفعه بطلب من الوزارة عند استعالك 

 االعتمادات املفتوحة

استخراج قرار توزيع اعتمادات الدفع  وعرضه على   6

 إمضاء رئيس االدارة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 رئيس االدارة 

فور رفع التجميد  

من قبل وزارة 

 املالية 

 أدب

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

391 

 منظومة أدبرار على املصادقة على الق 7

 

 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 
 أدب يوم

  

 

 : فتح اعتمادات إضافية للمشاريع املبرمجة 2االجراء عدد

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  التوصل بامللف املتعلق باملشروع  1

 إدارة التجهيز والوسائل

حال التوصل 

 بامللف

 قانون املالية ورقي

 مجلة املحاسبة العمومية 

ــة  ـــــ ي للميزانيـ ـــ ـــ ـــــاســ ـــ ـــ ـــ ــانون األســ القـ

ــنة    15عدد  ــ ـــ املؤرخ في    2019لســ

 2019فيفري  13

 

 

د أو/و  إضافية تعه تحرير مطلب في فتح اعتمادات  2

 دفع في صورة تجاوز االعتمادات املبرمجة في امليزانية 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 

  ورقي يومين

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  عرضه امللف على إمضاء آمر الصرف  3

 آمر الصرف

منشةور رئيس الحكومة  

 املتعلق بإعداد امليزانية 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  الية إرسال املطلب إلى وزارة امل 4

 

   ورقي

متابعة مطالب فتح االعتمادات مع مصالح وزارة   5

 املالية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

الهيئة العامة للتصرف في ميزانية  

 الدولة 

   البريد االلكتروني  دورية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  املفتوحةتوزيع االعتمادات  6

 

   أدب 

 

 : إدراج وفتح اعتمادات املشاريع غير املبرمجة 3االجراء عدد
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 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

ون املالية اإلدارة الفرعية للشؤ  التوصل بامللف املتعلق باملشروع 1  

 إدارة التجهيز والوسائل

حال التوصل 

 بامللف
 ورقي

 قانون املالية

 مجلة املحاسبة العمومية 

ــة  ـــــ ي للميزانيـ ـــ ـــ ـــــاســ ـــ ـــ ـــ ــانون األســ القـ

ــنة    15عدد  ــ ـــ املؤرخ في    2019لســ

 2019فيفري  13

 

 

تحرير مطلب في إدراج املشروع  ضمن امليزانية وفتح   2

 اعتمادات تعهد و/أو دفع  

 

لشؤون املالية اإلدارة الفرعية ل  

 

 يومين

 ورقي

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  عرضه امللف على إمضاء آمر الصرف  3

 آمر الصرف
 

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  إرسال املطلب إلى وزارة املالية  4

 
 ورقي

  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  التنسيق واملتابعة مع مصالح وزارة املالية  5

الهيئة العامة للتصرف في ميزانية  

 الدولة 

 البريد االلكتروني  دورية 

  

 الفرعية للشؤون املالية اإلدارة  توزيع االعتمادات املفتوحة 6

 
 أدب 

  

 

 : تحويل االعتمادات 4االجراء عدد 

ة املعتمدةاملنظوم االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

تقبل مراسلة من الهيكل املعني   حول دوافع  1

 التحويل 

حال التوصل  

 بامللف

 ورقي

 البريد االلكتروني 

  

 دراسة ملف تحويل االعتمادات  2

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 
  يوم واحد
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تحويل االعتمادات من منظومة "  استخراج قرار  3

 ادب مركزي" 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أدب

القانون األساس ي للميزانية  

املؤرخ في  2019 لسنة 15عدد 

2019فيفري  13  

 

تختلف إجراءات املصادقة على  

قرارات التحويل وذلك حسب 

اختالف التنزيل امليزانياتي ملستوى  

 التحويل 
دقة حسب عرض القرار على الجهة املعنية للمصا  4

 مستوى تنزيل التحويل 

 القيادة واملساندة رئيس برنامج 

 رئيس البرنامج املعني 

 رئيس املهمة

 وزير املالية 

  10من يوم إلى 

 أيام
 ورقي

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية   املصادقة على منظومة أدب  5
 أدب حينية

  

III -  .متابعة التصرف املالي للمؤسسات العمومية 

 توزيع االعتمادات املخصصة مليزانيات املؤسسات : 1دد االجراء ع

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

قبول مشاريع توزيع اعتمادات حسب األقسام /  1

 الفصول والفقرات  

•  

الفرعية للشؤون املالية اإلدارة   

 املؤسسات اإلدارية 

مع بداية كل  

 سنة 

 أدب مؤسسات

منشور وزير املالية 

بتاريخ   25عدد 

08 /01 /2002 

 

التثبت من ادراج املوارد الذاتية ضمن قسم  2

التسيير في مشاريع توزيع االعتمادات الواردة من 

املؤسسات ومدى مطابقتها لجداول توزيع ميزانيات  

 املؤسسات 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 ورقي املؤسسات اإلدارية 

 أدب مؤسسات

  

االعتمادات من  امضاء القرارات االصلية لتوزيع  3

 قبل آمر الصرف.

 املصادقة عليها على املنظومة " ادب مؤسسات" 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 املؤسسات اإلدارية 

 

 يومين
 أدب مؤسسات

 ورقي
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لة وجود خطأ في التوزيع ، يتم رفض القرار في حا 4

ومطالبة املؤسسة بإصالح الخطأ واستخراج قرار  

 جديد 

الفرعية للشؤون املالية اإلدارة   

 أسبوع  املؤسسات اإلدارية 
 ورقي

 أدب مؤسسات

  

ارسال القرارات املصادق عليها الى املؤسسات  5

 املعنية لتنفيذ امليزانية 

 

ملالية اإلدارة الفرعية للشؤون ا  

 املؤسسات اإلدارية 
فور املصادقة  

 عليها
 ورقي

  

 العمومي: تفويض اعتمادات التأجير 2االجراء عدد

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

الذي يخص تفويض االعتمادات استالم امللف املالي  1

 للتأجير العموميلثالثة أشهر)أعوان املؤسسة( 

 الفرعية للشؤون املالية اإلدارة 

 املؤسسات االدارية 

 قانون املالية ورقي بداية كل ثالثية

 مجلة املحاسبة العمومية 

القانون األســــاســــ ي للميزانية عدد 

ـــــة    15 ـــــنــ ـــ ـــ في    2019لســ   13املؤرخ 

 2019فيفري 
 

جراء مع بداية كل ثالثية يتكرر هذا اال 

أو في صورة تجاوز االستهالك للنفقات 

 املتعهد بها 

استخراج قرار في تفويض االعتمادات في الغرض مع   2

بداية كل ثالثية وقرارات تنقيحية كل ما دعت 

 الضرورة إلى ذلك

 أدب مركزي  يومين اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 ورقي

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  آمر الصرف لإلمضاء عرض هذه القرار ات على  3

 آمر الصرف

  ورقي

 أدب اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  املصادقة على قرارات تفويض  االعتمادات.  4

 ورقي

 

 

 : املنح املسندة بعنوان التأجير والتسيير والتدخل 3 االجراء عدد

لخدمة ( وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز ا املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  

استخراج قرار إحالة اعتمادات القسط األول وفق   1

 النسب املضبوطة بقانون املالية   

مع بداية كل   اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 سنة 

 أدب مركزي 

 ورقي

 قانون املالية

ملحاسبة العمومية مجلة ا  

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

395 

استخراج اقتراح تعهد بالنفقة وعرض امللف على آمر  2

 الصرف لإلمضاء

 آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 15القانون األســاســ ي للميزانية عدد 

ـــــنـــــة   ـــ ـــ في    2019لســ فيفري   13املؤرخ 

2019 

منشور رئاسة الحكومة حول إعداد 

 امليزانية
 

 

ـــــيرة مراقــــب إحــــالــــة اقتراح التعهــــ  3 ـــ ـــ د بــــالنفقــــة على تــــأشــ

ـــــاريف العمومية في حالة عدم إدراج هذه الفقرة   ـــ املصــ

ــابـــة املعـــدلـــة أو تجـــاوز   ـــــمن منظومـــة الرقـ ـــ ـــ الفرعيـــة ضــ

 املبلغ املحدد للنفقة للسقف املضبوط بقرار الهيئة 

 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية

 مراقب املصاريف العمومية

أيام خارج  6

إطار الرقابة 

 املعدلة

  ورقي

استخراج أوامر بالصرف حسب الفصول وعرضها   4

 على آمر الصرف لإلمضاء

 أدب مركزي  يوم واحد اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 ورقي

 

 ورقي األمانة العامة للمصاريف إحالة كامل امللف إلى اآلمانة العامة للمصاريف 5

 أدب

 

من   6 بنسخ  العمومية  املصاريف  مراقب  مصالح    مد 

 امللفات املدرجة في إطار الرقابة املعدلة بصفة الحقة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية

  ورقي بصفة دورية 

التوصل بامللف املتعلق  بفتح اعتمادات القسط  7

 الثاني أو الثالث

للشؤون املالية اإلدارة الفرعية   

 املؤسسات االدارية 

حال التوصل 

 بامللف

رقيو     

ط املعني  وفق  س تحرير مطلب في فتح اعتمادات الق 8

النسب املضبوطة وحسب تقدم اإلنجاز وعرضه  

 امللف على إمضاء آمر الصرف 

 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف

  ورقي يومين

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  إرسال املطلب إلى وزارة املالية  9

 

   ورقي

بعة مطالب فتح االعتمادات مع مصالح وزارة  متا 10

 املالية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

الهيئة العامة للتصرف في ميزانية  

 الدولة 

   البريد االلكتروني  دورية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  5إلى  1االجراء من إعادة اتباع نفس مراحل هذا  6

 

   أدب 
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 تمادات نفقات االستثمار : إحالة اع4االجراء عدد

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

التوصل بملف تام املوجب من املؤسسة اإلدارية   1

 حول فتح اعتمادات تعهد و/أو دفع

 ون املالية اإلدارة الفرعية للشؤ 

 املؤسسات االدارية 

 قانون املالية ورقي 

 مجلة املحاسبة العمومية 

ـــــ ي للميزانية عدد  ــاســ ـــ القانون األســ

ـــــة    15 ــنــ ــ ـــ ـــ ـــ فـــي    2019لســ   13املـــؤرخ 

 2019فيفري 

ـــــيـد رئيس   ـــ ـــ ـــــور الســ ـــ ـــ الحكومـة منشــ

 املتعلق بإعداد امليزانية

 

 

استخراج اقتراح تعهد في إطار اعتمادات محالة  2

ات الصبغة اإلدارية وقرار  للمؤسسات العمومية ذ

 إحالة اعتمادات تعهد  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 

 أدب مركزي   يومين

 ورقي

 

عرض امللف لإلمضاء من قبل آمر الصرف   3

 واملصادقة عليه على املنظومة 

 أدب 

 ورقي

 

 لية اإلدارة الفرعية للشؤون املا التوصل بفواتير متعلقة بملف النفقة املتعهد به  4

 املؤسسات االدارية 

فور إتمام 

 العمل املنجز

  

استخراج أمر بالصرف وقرار إحالة اعتمادات دفع   5

 وعرض امللف لإلمضاء من قبل آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 أمر الصرف

 أدب يومين

 ورقي

  

 ؤون املالية اإلدارة الفرعية للش إحالة كامل امللف إلى اآلمانة العامة للمصاريف 6

 اآلمانة العامة للمصاريف

 أدب

 ورقي

  

 

 : تحويل االعتمادات داخل ميزانيات املؤسسات 5االجراء عدد 

ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  

تحويل االعتمادات مصادق عليه من   التوصل بقرار 1

 االدارية مرفوقابـ:قبل املؤسسة 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

إلدارية املؤسسات ا  

فور التوصل 

 بالطلب 

   ورقي
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*مطلب تحويل اعتمادات مع ذكر الدوافع والحاجة 

 )مذكرة تفسيرية(.الى ذلك 

* الوثائق املؤيدة للتحويل مثل قائمات تقديرية في 

 املعدات او الخدمات أو اشغال تهيئة. 

دراسة ملف التحويل  وعرض قرار التحويل على   2

 إمضاء آمر الصرف 

للشؤون املالية اإلدارة الفرعية   

 آمر الصرف

 يومين

  
 

املصادقة على قرار التحويل على منظومة أدب   3

 مؤسسات

في صورة رفض التحويل: يتم  املصادقة بالرفض   •

ل االعتمادات ومراسلة  على مشروع قرار تحوي

 املؤسسة املعنية في الغرض مع بيان أسباب الرفض 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 املؤسسات اإلدارية 

 أدب مؤسسات 

  

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: بطاقات تنزيل اعتمادات املشاريع املمولة من 6االجراء عدد

) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل ملراحل اإلجراء  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  

التوصل ببطاقة تنزيل اعتمادات املشروع  مصادق   1

 عليه مرفوقا بامللف 

-  

الفرعية للشؤون املالية اإلدارة   

 املؤسسات اإلدارية 

ــــدد   ورقي أيام 06 عــ ــــة  ــــاليــ املــ ـــــور وزير  ـــ ـــ   25منشــ

 .08/01/2002بتاريخ 

ــلة الواردة من وزارة املالة  ــ ـــ ـــ املراســ

ـــــاريـخ   ـــــانـفـي    05بـتــ حـول    2006جــ

ـــــادقة على تنزيل اعتمادات   ـــ ـــ املصــ

ـــــات  ــيــ ــ ــزانــ ــ ــيــ ــ ملــ ــي  ــ ـــــانــ ــثــ ــ الــ ــوان  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ الــ

 مؤسسات التعليم العالي.

 

بطاقات التنزيل على مستوى املبالغ التثبت في  2

 والتبويب

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف

  ور قي
 

 امضاء بطاقة التنزيل من قبل آمر الصرف.  3
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املصادقة على بطاقات التنزيل على منظومة " ادب   4

 مؤسسات"

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 

   أدب مؤسسات يومين

إحالة النسخة األصلية من بطاقة تنزيل  5

 االعتمادات إلى املؤسسة املعنبة 

ية اإلدارة الفرعية للشؤون املال  

 املؤسسات اإلدارية 

   ورقي

 

 

IV- الصفقات العمومية املتعلقة باملشاريع ذات الصبغة الوطنية واملمولة بواسطة قروض خارجية في إطار الدفع املباشر 

 إجراءات إدراج املشاريع املمولة على حساب القروض الخارجية:  1االجراء عدد

ة ( وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدم املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  

التوصل بامللف املتعلق باملشروع املمول عن طريق  1

 الخارجية املوظفة ودراسة مكوناتهالقروض 

 الهيكل املعني 

 أسبوع 

 ورقي

GEC 
  

إعداد البطاقات البيانية وبطاقات تجميد  2

مادات واقتراح التعهد مع مراعاة نسب تمويل  االعت

النفقة وتقسيمها بين موارد القروض الخارجية 

املوظفة ونفقات صندوق تنمية املواصالت وذلك  

اتفاقيات القروض وعرضه إلمضاء  طبقا ملا ورد في 

 آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 اإلدارة العامة للمنشآت

 
 أدب

 قانون املالية

فاقيات القروض املبرمة بين  ات

الجمهورية التونسية واملمولين  

 األجانب 

يقع التنسيق مع اإلدارة العامة 

للمنشآت التي تقوم باستخراج  

اعتمادات واقتراح  بطاقة تجميد 

تعهد بالنفقة بالنسبة للجزء 

املمول من ميزانية صندوق تنمية  

 املواصالت

لنفقة قصد  إحالة امللف مرفوقا بالوثائق املدعمة ل 3

 التأشير عليه من قبل مراقب املصاريف العمومية 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 مراقب املصاريف العمومية

 

  ورقي أيام6

إعالم الهيكل املعني بتأشيرة مراقب املصاريف للشروع  4

 في التنفيذ وقيامه بعملة الخالص  

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 الهيكل املعني 
  GEC ي حين
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 اإلدارة العامة للمنشآت إحالة نسخة من امللف إلى اإلدارة العامة للمنشآت  5
   ورقي 

 للمشاريع املمولة على حساب القروض الخارجية : التسوية املالية 2االجراء عدد

تمدةاملنظومة املع االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

التوصل بملفات الخالص التي تم دفعها من الجانب  1

 املمول 

 الهيكل املعني 

 

التوصل حال 

 بامللف

 ورقي 

GEC 
  

تسوية النفقات املتعلقة باملشاريع املمولة بواسطة   2

  SIADEقروض خارجية باإلعتماد على منظومة  

 رموز منها:وذلك باستعمال عدد من ال

 Deb 01إعداد أمر بالصرف -

 02Debإصالح أمر بالصرف  -

 05Debطبع أمر بالصرف  -

 Bud 15كشوفات  -

 للشؤون املالية اإلدارة الفرعية 

 البنوك األجنبية املقرضة 

 ( SIADEووزارة  املالية )فريق 

   SIADE يومين

إعداد امللفات املصاحبة ألوامر بالصرف وإمضاؤها   3

 من قبل آمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف
   ورقي 

إرسال طلبات التسوية مرفوقة بالوثائق املؤيدة  4

إلى أمين املال العام للبالد التونسية بعد للنفقة 

 تدونها بدفتر خاص أعد للغرض 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 أمين املال العام للبالد التونسية 
   

العامة  التنسيق مع اإلدارة

للمنشآت لتضمين ملف التسوية 

للجزء املمول عن طريق صندوق 

 تنمية املواصالت بامللف املحال 
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 : إجراءات ختم الصفقات للمشاريع املمولة على حساب القروض الخارجية 3االجراء عدد

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

لجنة  التوصل بملف الختم النهائي مصادق من  1

 الصفقات املختصة 

 الهيكل املعني 

 

حال التوصل 

 بامللف

 ورقي 

GEC 
  

إعداد البطاقات البيانية وبطاقة تجميد االعتمادات   2

 في إطار تسوية عملية الختم النهائي للصفقة 

 ارة الفرعية للشؤون املالية اإلد

 
   أدب يوم واحد

االعتمادات  عرض البطاقات البيانية وبطاقة تجميد  3

في إطار تسوية عملية الختم النهائي للصفقة إلمضاء 

 أمر الصرف

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 آمر الصرف
 يوم واحد

 
   ورقي

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية  إحالة امللف ملراقب املصاريف العمومية للمصادقة  4

 مراقب املصاريف العمومية
   ورقي أيام 6

إحالة نسخة من امللف املصادق عليه إلى الهيكل   5

 املعني 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

 الهيكل املعني 
 حيني 

 ورق

GEC 
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 اإلدارة الفرعية للشؤون االجتماعية: 

 مية املطع: خدمات االكلة  1اإلجراء عدد -

 املالية االستثنائية  ت : اإلعانا2اإلجراء عدد  -

 : اسناد مساعدات مالية بمناسبة عيدي الفطر واالضحى املباركين 3اإلجراء عدد  -

 : اسناد مساعدات مالية بمناسبة العودة املدرسية 4اإلجراء عدد  -

 عد( التقامنحة -منحة الوفاة-منحة الختان-: املنح الخصوصية )منحة الوالدة5اإلجراء عدد -
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 دليإلجراءات خاّص باإلدارة الفرعية للشؤون االجتماعية 

 

صاالت، بعنوان تصّرف :  :1االجراء عدد
ّ
 السنة املعنية  صرف منحة لفائدة تعاونّية البريد واالت

 

األطراف املعنية   وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املتدخلة 

املنظومة   اآلجال

 املعتمدة 

ع و النصوص القانونيةاملراج  املالحظات  

1 

 

ق بصرف منحة لفائدة تعاونّية البريد    صياغة مقرر 
ّ
يتعل

صاالت، بعنوان تصّرف 
ّ
 السنة املعنية  واالت

 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون االجتماعية 

يوم واحد بعد  

املصادقة على  

املشروع السنوي  

 للنفقات 

لسنة   43القانون عدد  ورقي 

ادة  جم 2املؤرخ في  1962

املتعلق   1382الثانية 

بإحداث وتنظيم جمعية  

التعاون ملوظفي وعملة  

 البريد والبرق والهاتف  

قانون املالية للسنة  

 املعنية 

 

 إحالة املقرر على أنظار آمر الصرف لإلمضاء، 2
 

  ورقي  يوم  

شؤون املالية إلتمام  الفرعية للإلى اإلدارة إحالة املقرر  3

 اإلجراءات. 

  ورقي  يوم  
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 الشهرية خدمات األكلة    :   2االجراء عدد 

املنظومة   اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات  املراجع و النصوص القانونية

 قائمة محينة ألعوان الوزارة  التوصل ب 1
 

سبوع من  أ اإلدارة الفرعية للشؤن اإلدارية  

 تاريخ الطلب 

 ورقية

GEC البريد

 اإللكتروني 

  19مؤرخ في   4منشور عدد -

حول انتفاع األعوان   2016جانفي 

العموميين العاملين باملصالح  

املركزية والخارجية للوزارات  

 بتذاكر األكل، 

  19مؤرخ في   4منشور عدد -

يتعلق بانتفاع  2016جانفي 

األعوان العموميين العاملين  

املركزية والخارجية  باملصالح 

 للوزارات بتذاكر األكل 

 

التثبت من املنخرطين بالتعاونية بالتنسيق باإلدارة   2

 الفرعية للمالية 

 اإلدارةالفرعيةللشؤناالجتماعية 

  

ورقية وعبر  

 البريدااللكتروني

 

 

 

  

ر املباشرين أو املغادرين  التثبت في األعوان غي 3

للوزارة ألسباب مختلفة )الحاق،  

نقلة،تقاعد،عطلة مرض طويل األمد،عطلة  

 والدة...(،
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ورقية وعبر  

 البريدااللكتروني

 

عبر البريد ورقية 

 اإللكتروني

إعداد جدول حسب أنموذج معين صادر عن  - 4

إدراج جميع  مصالح نقديات البريد التونس ي، يتم 

األعوان املعنيين بخدمات األكلة واملبالغ ذات  

 العالقة،
 

بين كل من وزارة ة املبرمة االتفاقي 

تكنولوجيات االتصال، والديوان 

الوطني للبريد، وتعاونية البريد 

، 2018في أفريل  واالتصاالت

واملتعلقة بتوفير بطاقات  

  e-dinar corporateإلكترونية  

 ألعوان الوزارة، 

 

 

مراسلة تعاونية البريد واالتصاالت لشحن   5

  e.dinar corporateالبطاقات االلكترونية 

لألعوان املتمتعين باألكلة املطعمية مرفقة بقائمة  

 األعوان واملبالغ املالية املخصصة.
 

  

تعاونية البريد واالتصاالت  إلى اعداد مراسلة - 6

قصد مسك حسابيات املصاريف املتعلقة بشحن  

البطاقات االلكترونية وضبط احصائيات 

 املتنفعين. 
 

اإلدارة الفرعية للشؤن  

 عية  االجتما

   

في صورة انتداب أعوان جدد أو عن طريق   7

بطاقات جديدة  شراء االلحاق، يتم تقديم طلب 

من مصالح نقديات البريد التونس ي وذلك عن  

 طريق البريد االلكتروني، 

  أسبوع 

عبر البريد  

 اإللكتروني
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إلى األعوان املعنيين    البطاقات الجديدة يتم تسليم 

 مع امضاء وصل التسليم، 
 

تتولى مصالح البريد التونس ي تقديم فاتورة في   8

  الجديدة  خالص البطاقات اإللكترونية

 املستخرجة لفائدة أعوان الوزارة.
 

  شهر 

 ورقي 

 

يقدم مطلب إلى تعاونية البريد واالتصاالت في   - 9

تحرير صك بريدي بقيمة البطاقات وخالص  

 الديوان الوطني للبريد.
 

 ورقي  

عبر البريد  

 لكترونياإل

 

في صورة ضياع البطاقة تتولى اإلدارة الفرعية   - 10

للشؤون االجتماعية طلب استخراج بطاقة أخرى  

لدى مصالح البريد  ويتولى املعني باألمر خالصها 

 ، التونس ي

 

أيام على   10

 أقص ى تقدير 

عبر البريد  

 اإللكتروني

  

في صورة أي إشكال يتعلق بالبطاقة أو باألرصدة   - 11

للشؤون  بها  املضمنة الفرعية  اإلدارة  تتلقى   ،

االجتماعية شكاوى في الغرض وتتولى معالجة األمر  

 مع مصالح البريد التونس ي.

   أسبوع على أقص ى تقدير  

عبر البريد  

 اإللكتروني
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 بمختلف أنواعها : : إسناد اإلعانات املالية   3االجراء عدد 

 : إسناد اإلعانات املالية االستثنائية   3-1

املنظومة   اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  راحل امل

 املعتمدة 

 املالحظات  املراجع و النصوص القانونية

تلقي املطالب من قبل أعوان الوزارة قصد   - 1

 الحصول على االعانة املالية االستثنائية. 
 

   اإلدارة الفرعية للشؤن اإلدارية  

االتصال  مقرر   -  ورقي تكنولوجيات  وزير 

عدد    والتحول  في    57الرقمي    13مؤرخ 

لجنة    2020جويلية   بإحداث  يتعلق 

الخاصة   امللفات  في  بالنظر  تعنى 

االجتماعية   الصبغة  ذات  بالتدخالت 

لفائدة أعوان الوزارة، وتركيبتها ومهامها  

 وطرق سيرها. 

جدول املقاييس املعتمدة من   -

قبل لجنة التدخالت ذات  

  2الصبغة االجتماعية املؤرخ في 

كما تم تنقيحه   2019نوفمبر 

 .2020وت أ 25واتمامه بتاريخ 

 

دعوة العون الى مصلحة العمل االجتماعي ملزيد   2

الحصول على املعطيات املتعلقة بمطلبه وبغاية 

 ارشاده عند االقتضاء 
 

 اإلدارةالفرعيةللشؤناالجتماعية 

فور تلقي   

 املطلب

 

 روني  البريد اإللكت

 

  اإلضافية تمكينه من تدوين البيانات الضرورية- 3

 حول حالته االجتماعية والعائلية واملالية 
 

  

 ورقي 

 

دعوته الى تقديم جميع املؤيدات الالزمة املرتبطة   4

 بأسباب طلب املساعدة املالية. 
 

  

 ورقي 

 

قبل   5 من  زيارة  اللجنةاجراء  أعضاء  منزل    أحد  الى 

بال إذا  القائم  الغرض  في  تقرير  وتقديم  طلب 

 استوجب األمر ذلك، 
 

عند الضرورة    

وبطلب من  

 اللجنة 
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االعانات    مطالباعالم اللجنة التي تعنى بالنظر في   6

الوثائق   جميع  استكمال  بعد  وذلك  االجتماعية 

بكل   املطالب  دراسة  للجنة  تخول  التي  املطلوبة 

 شفافية.
 

 لجنة اإلعانات االجتماعية 

أسبوع  خالل  

على أقص ى  

تقدير من  

تاريخ تسلم  

 املطلب

 

 البريد اإللكتروني  

 

واعالم - 7 اللجنة  جلسة  النعقاد  موعد  تحديد 

البريد االلكتروني من  الهاتف ثم أعضائها عن طريق 

 قبل اإلدارة الفرعية للشؤون االجتماعية، 
 

  

 البريد اإللكتروني  

 

لتي تتولى  اللجنة اأعضاء  عرض امللفات على أنظار   8

تم   التي  للشروط  املطالب  استجابة  مدى  دراسة 

 مسبقا. وضعها 
 

  

 ورقي 

 

قبل  - 9 من  جلسة  محضر  في  اللجنة  أشغال  تدوين 

اإلدارة الفرعية للشؤون االجتماعية وما تم االتفاق  

األعضاء   جميع  قبل  من  يمض ي  محضر  في  عليه 

 الحاضرين. 
 

  

 ورقي 

 

رئ 10 الى  موجهة  مراسلة  البريد اعداد  تعاونية  يس 

البطاقات   لشحن  دعوته  قصد  واالتصاالت 

لألعوان املنتفعين    e.dinar corporateااللكترونية  

ن  خالل يوم م 

تاريخ قرار  

 اللجنة 

 ورقي 

البريد 

 اإللكتروني
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باملب االستثنائية  الاباإلعانات  حددتهتلغ  للجنة  ااي 

، وذلك في  سبة للمطالب التي حضيت باملوافقةبالن

الصبغة   ذات  لإلعانات  املخصصة  األرصدة 

 االجتماعية. 
 

بأسباب   11 مطلبه  قبول  يتم  لم  الذي  العون  اعالم 

االعانة بالوثائق   رفض  مطلبه  لتدعيم  ودعوته 

 . الضرورية حتى يتم عرضه ثانية على أنظار اللجنة
 

 الهاتف أو   

البريد 

 اإللكتروني

  

   ورقي    أرشفة امللفات وتخزينها - 

 اد اإلعانات املالية بمناسبة عيدي الفطر واألضحى : : إسن 3-2

األطراف املعنية   وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املتدخلة 

املنظومة   اآلجال

 املعتمدة 

 املالحظات  

طلب قائمة محينة في األعوان الذين ال يتمتعون بخطط   1

 وظيفية، 
 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤن اإلدارية  

قبل موعد  شهر 

 العيد

 

 البريد اإللكتروني  

ديسمبر   29بتاريخ  37املنشور عدد 

وإجراءات حول تنظيم شروط  2017

اسناد التمويل العمومي لفائدة  

وداديات األعوان بعنوان مساعدات  

 اجتماعية 
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االجتماعية  - 2 بالحالة  الخاصة  البيانات  قاعدة  تحيين 

ذوي  واألعوان  للعملة  واملالية  املحدود    والعائلية  الدخل 

 .بصفة دورية
 

لجنة اإلعانات  

 االجتماعية 

  

 ورقي 

  

    املبدئية للمنتفعين باإلعانات املذكورة تحديد القائمة - 3

توزيع   4 في  بالنظر  تعنى  التي  اللجنة  على  القائمة  عرض 

املستحقين   تحديد  من  تتمكن  االجتماعية حتى  االعانات 

هائية وحسب مقاييس  لإلعانة حسب االلوية ضمن قائمة ن

الفرعية   الغدارة  قبل  من  مسبقا  تحديدها  يتم  معينة 

 االجتماعية، للشؤون 
 

  

 ورقي 

االتصال  مقرر   - تكنولوجيات  وزير 

عدد    والتحول  في    57الرقمي   13مؤرخ 

لجنة    2020جويلية   بإحداث  يتعلق 

الخاصة   امللفات  في  بالنظر  تعنى 

االجتماعية   الصبغة  ذات  بالتدخالت 

عوان الوزارة، وتركيبتها ومهامها  لفائدة أ

 وطرق سيرها. 

قبل   - من  املعتمدة  املقاييس  جدول 

الصبغة  ذات  التدخالت  لجنة 

في   املؤرخ    2019نوفمبر    2االجتماعية 

أوت    25كما تم تنقيحه واتمامه بتاريخ  

2020 . 

 

املبلغ   5 عليه خاصة  االتفاق  تم  وما  اللجنة  أشغال  تدوين 

في محضر يتم عرضه لإلمضاء    املقترح، وقائمة املنتفعين 

 .األعضاء الحاضرينمن قبل جميع  
 

  

 ورقي 

 

اعداد مراسلة موجهة الى تعاونية البريد واالتصاالت قصد   6

لألعوان   e.dinar corporate شحن البطاقات االلكترونية

املنتفعين باإلعانات املالية بمناسبة األعياد الدينية مرفقة  

اإلدارة الفرعية  

 للشؤن االجتماعية  

  

 ورقي 

 

بين كل من وزارة االتفاقية املبرمة 

تكنولوجيات االتصال، والديوان 

الوطني للبريد، وتعاونية البريد 
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القائمة  املالية املخصصة، وارسال    بقائمة األعوان واملبالغ

 الكترونيا عن طريق البريد االلكتروني،

، 2018في أفريل  واالتصاالت البريد اإللكتروني  

علقة بتوفير بطاقات إلكترونية  واملت

e-dinar corporate ،ألعوان الوزارة 

األعوان   7 إلعالم  االلكتروني  البريد  طريق  عن  بالغ  اصدار 

 بهذه اإلعانات، 
 

  

 البريد اإللكتروني  

  

تلقي االعتراضات املحتملة من األعوان الذين لم تشملهم   8

 .وجدت، واالفادة في شأنهاالعانة اذا 
 

 ي ورق 

 

 البريد اإللكتروني

  

صورة   9 وفي  وأعضائها  اللجنة  رئيس  على  املسألة  عرض 

املعنية وإمضائه من   يتم تحرير ملحق لإلعانات  املوافقة 

 قبل أعضاء اللجنة، 
 

  

 ورقي 

االتصال  مقرر   - تكنولوجيات  وزير 

عدد    والتحول  في    57الرقمي   13مؤرخ 

لجنة    2020جويلية   بإحداث  يتعلق 

بالنظر   الخاصة  تعنى  امللفات  في 

االجتماعية   الصبغة  ذات  بالتدخالت 

لفائدة أعوان الوزارة، وتركيبتها ومهامها  

 وطرق سيرها. 

قبل   - من  املعتمدة  املقاييس  جدول 

الصبغة  ذات  التدخالت  لجنة 

في   املؤرخ    2019نوفمبر    2االجتماعية 
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أوت    25كما تم تنقيحه واتمامه بتاريخ  

2020 . 

بريد واالتصاالت لشحن بطاقات  مراسلة تعاونية ال 10

املعنيين باإلعانات الجديدة امللحقة في األرصدة الخاصة  

 الصبغة االجتماعية.باملنح ذات 

خالل يوم من  

تاريخ قرار  

 اللجنة 

 ورقي 

 

 البريد اإللكتروني 

بين كل من وزارة االتفاقية املبرمة 

تكنولوجيات االتصال، والديوان 

ريد الوطني للبريد، وتعاونية الب

، 2018في أفريل  واالتصاالت

-eواملتعلقة بتوفير بطاقات إلكترونية 

dinar corporate ،ألعوان الوزارة 

 

 

 : إسناد اإلعانات املالية بمناسبة العودة املدرسية  3-3

 

األطراف املعنية   وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املتدخلة 

املنظومة   اآلجال

 املعتمدة 

 ملالحظات ا 

عن   1 لإلعالم  الوزارة  أعوان  كافة  إلى  بالغ  اصدار 

املساعدات بمناسبة العودة املدرسية مع نشر مطبوعة  

 املطلب في الغرض،
 

اإلدارة الفرعية  

للشؤن  

 االجتماعية 

 ورقي  

 

 البريد اإللكتروني 

عدد    29بتاريخ    37املنشور 

تنظيم    2017ديسمبر   حول 

اسناد   وإجراءات  التمويل  شروط 

العمومي لفائدة وداديات األعوان  

 بعنوان مساعدات اجتماعية 
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االعوان   2 أبناء  مزاولة  تفيد  التي  واملؤيدات  املطالب  تلقي 

 للدراسة في جميع املستويات، 
 

لجنة املساعدات  

 االجتماعية 

  

 

 ورقي 

  

جمع املطالب املقدمة والتثبت من استيفاء جميع الوثائق   3

ا شهادات  خاصة  وتحديد  املطلوبة  املدرسية  لحضور 

املذكورة باإلعانة  للمنتفعين  املبدئية  وإدراجها    .القائمة 

وأبنائه   ووظيفته  الطالب  حسب  مفصل  بجدول 

 ومستوياتهم العلمية واملبالغ املخصصة لكل مستوى.

مطالب    - في  بالنظر  املكلفة  للجنة  عمل  جلسة  تحديد 

 خصصة في األعياد، اإلعانات االستثنائية وامل 
 

   

عرض القائمة مرفقة بملفات املترشحين لالنتفاع باإلعانة   4

في   بالنظر  تعنى  التي  اللجنة  االعانات    مطالبعلى 

بكل   املطالب  دراسة  لها  يتسنى  حتى  وذلك  االجتماعية 

شفافية وحتى تتمكن من تحديد املستحقين لإلعانة ضمن  

 قائمة نهائية 
 

  

 

 

 

 ورقي 

 

 

تكنولوجيات  مقرر   - وزير 

 57الرقمي عدد    والتحول االتصال  

في   يتعلق    2020جويلية    13مؤرخ 

في  بالنظر  تعنى  لجنة  بإحداث 

ذات  بالتدخالت  الخاصة  امللفات 

الصبغة االجتماعية لفائدة أعوان  

وطرق   ومهامها  وتركيبتها  الوزارة، 

 سيرها. 

 

وقائمة   5 عليه،  االتفاق  تم  وما  اللجنة  أشغال  تدوين 

األعضاء   جميع  قبل  من  يمض ي  محضر  في  املنتفعين 

 .الحاضرين
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جدول املقاييس املعتمدة من   -

قبل لجنة التدخالت ذات  

  2الصبغة االجتماعية املؤرخ في 

كما تم تنقيحه   2019وفمبر ن

 .2020وت أ 25واتمامه بتاريخ 

اعداد مراسلة موجهة الى تعاونية البريد واالتصاالت قصد   6

لألعوان   e.dinar corporate شحن البطاقات االلكترونية

باإلعانات   األعوان  املنتفعين  بقائمة  مرفقة  املدرسية 

 .واملبالغ املالية املخصصة
 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤن االجتماعية  

  

 ورقي 

 

 البريد اإللكتروني 

بين كل من وزارة االتفاقية املبرمة 

تكنولوجيات االتصال، والديوان 

الوطني للبريد، وتعاونية البريد 

، 2018في أفريل  واالتصاالت

واملتعلقة بتوفير بطاقات  

  e-dinar corporateإلكترونية  

 ألعوان الوزارة، 

 

قائمة   7 لتوجيه  االلكتروني  البريد  عبر  التعاونية  مراسلة 

 إلكترونية في الغرض. 

  

 : إسناد املنح الخصوصية 3-4

 

املنظومة   اآلجال ة املتدخلة األطراف املعني وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات  

مرفقة   1 الخصوصية  باملنح  املتعلقة  املطالب  تلقي 

 بالوثائق الالزمة: 
 

يوم واحد من    اإلدارة الفرعية للشؤن اإلدارية  

تاريخ تلقي 

 املطلب

 ورقي 

 

 البريد اإللكتروني 

جدول الخدمات االجتماعية  

تعاونية البريد املقرر من قبل 

تصاالت باالتفاق مع  واال

تتمثل هذه الوثائق  

 بالنسبة ل:
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نقابة البريد واالتصاالت  

 2011جوان  10بتاريخ 

املنحة   مطلب  الوالدة:  منحة 

بطاقة 2+  + والدة  مضامين 

)بالنسبة   األصلية  االنخراط 

باملنحة   يتمتعون  للذين 

املولود  إلضافة  العائلية 

 الجديد(. 

م الوالدة:  املنحة  منحة  طلب 

بطاقة مضامي2+  + والدة  ن 

)بالنسبة   األصلية  االنخراط 

باملنحة   يتمتعون  للذين 

املولود  إلضافة  العائلية 

 الجديد(. 

 

منحة الختان: مطلب املنحة +  

عملية   تثبت  طبية  شهادة 

 الختان + مضمون والدة االبن. 

 

  + املنحة  مطلب  الوفاة:  منحة 

من   نسخة   + الوفاة  شهادة 
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الوطنية  بطاقة   التعريف 

امل صلة  للعون  )اثبات  نتفع 

للقرين   بالنسبة  القرابة: سواء 

 أو االوالد او االصول(. 

في  قائمة  تلقي  التقاعد:  منحة 

السن   البالغين  االعوان 

واملحالين   للتقاعد  القانونية 

من   التقاعد  الدارة  ا  قبل على 

 .  الفرعية للشؤون االدارية

 

 

اعداد مراسلة موجهة الى السيد رئيس تعاونية  2

التصاالت قصد شحن البطاقات  البريد وا 

حسب املبلغ املقرر    e.dinar corporateااللكترونية 

توجيه   -.  املحال على التقاعدمنحة لفائدة العون  لل

القائمة املذكورة بالبيانات االلكترونية لبطاقة  

البريد االلكتروني   املعني باالمر أو املعنيين باألمر عبر

  واالتصاالتن قبل تعاونية البريد العتمادها م

 لصرف املنحة وشحنها بالبطاقة االلكترونية.

 اإلدارةالفرعيةللشؤناالجتماعية 
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 اإلعداد املادي واللوجستي للبرامج الثقافية والترفيهية املوجهة للعون وعائلته  : 4االجراء عدد 

 اإلعداد املادي واللوجستي 4-1

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال ألطراف املعنية املتدخلة ا وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 اعداد برنامج ترفيهي و ثقافي موجه للعون و عائلية   1

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االجتماعية 

 

 

 

 

 

 يوما 15

 ورقي 

 

 البريد اإللكتروني 

  

لى مختلف  تقديم العروض ملختلف وكالت االسفار )تحتوي ع 2

 الطلبات والشروط مع التأكيد على احترام اآلجال املقترحة.( 
 

  

   العروض املرسلة. تجميع  3

   دراسة العروض جيدا و التدقيق في املعطيات املقدمة.  4

 اعداد جداول مقارنة للعروض:  5

 اسم النزل - ،وكالة االسفار   ، اسمالعرضعدد -

تكلفة السرير  -،لفة الطفل بالدينارتك-، تكلفة الكهل بالدينار-

 الثالث  

 ورقي 

 

  

    العروض.لنظر في هذه لاجتماع  6

 اختيار العرض الذي يستجيب للطلبات. 7
اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ورقي  وإحالته إلى املدير العام للمصالح املشتركة  اعداد محضر جلسة  8

   اإللكتروني البريد  التي تم اختيار عروضها د مراسلة موجهة لرئيس الوكالة اعدا 9

 ورقي  نشر البالغ )تحتوي على كل املعطيات( 10
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 يوما 15

 البريد اإللكتروني 

  اعداد مطالب املشاركة مع االلتزامات    11

 

 

 

 

 ورقي

 

 

 

 البريد اإللكتروني  

  

 تسجيل االعوان املعنيين باألمر  12

 املطالب و امضاء االلتزامات من قبل العون     تعمير

  

 اعداد قائمة اسمية في أعوان املشاركين      13

 

  

   اعداد جدول اجمالي للمصاريف اإلقامة   14

اعداد مراسلة للسيد رئيس التعاونية مصاحبة بالقائمة االسمية   15

 لألعوان املشاركين  

 االلتزامات -

 فاتورة   -

 شيك في املبلغ املطلوب   طلب اعداد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : خالص وكالة االسفاراعداد ملف : 4-2

 املراحل 

 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء

 ) إنجاز الخدمة ( 

األطراف املعنية  

 املتدخلة

املراجع و النصوص  املنظومة املعتمدة االجال

 القانونية

 املالحظات

   عنية   ارسال جدول اجمالي لنفقات اإلقامة للوكالة امل 1
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 طلب فاتورة بقيمة املصاريف الجملية   2

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون االجتماعية 
 

 

 

 يوما  15

 

 

 ورقي 

 

 البريد اإللكتروني

  

 مقارنتها مع الجدول اإلجمالي لنفقات اإلقامة   3
  

الحصول على موافقة مديرة الشؤون اإلدارية واملالية في عرض أو  4

 عروض معينة  

  

 ابالغ االعالم إلى كافة أعوان الوزارة عبر البريد االلكتروني  5
  

   املطالب والتسجيل وامضاء التزامات في الغرض تقبل  6

مراسلة تعاونية البريد واالتصاالت لخالص النزل وتقبل   7

االلتزامات املمضاة من قبل األعوان للخالص عبر أقساط تخصم  

 ل فترة معينة. من املرتبات الشهرية خال

  

 

 
2  

  العلم لكل سنة : : التنظيم املادي واللوجستي ليوم    5اإلجراء عدد

األطراف املعنية   وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املتدخلة 

املراجع والنصوص  املنظومة املعتمدة االجال

 القانونية

 املالحظات

الى   - 1 الوزارة كافة أعتوجيه مذكرة مشتركة  بأنموذج قائمة  قمرفوان وإطارات  ة 

الوطنية:   الشهادات  مختلف  في  الوزارة  واعوان  اطارات  ابناء  بين  من  الناجحين 

املاجستير، شهادة   الدراسات العليا، شهادة املرحلة الثالثة، شهادة  شهادة ختم 

التعليم   التعليم االساس ي، وشهادة ختم  الباكالوريا وشهادة ختم  االجازة،شهادة 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االجتماعية 
 

 يوما  15

 

 

 

 ورقي 
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االجتماعية  وذلك قصد تعمياالبتدائي   الفرعية للشؤون  الى االدارة  رها وارسالها 

 .التلميذ أو الطالب بالوزارة مصحوبة بنسخ من الشهائد املتحصل عليها 
 

 البريد اإللكتروني  

 

   ستوى التعليمي، تلقي املطالب ودراستها وتنظيمها حسب امل 2

القيام بعملية التثبت في الشهائد وصحة هوية الناجحين وحصر العدد الجملي    - 3

 في مختلف املستويات.
 

  أيام  3

 ورقي 

  

توجيه مذكرة الى السيد الوزير يقترح فيها نوع أو قيمة الجوائز حسب املستويات    - 4

اقتراح موعد لحفل لها مع  الجملي  املبلغ  الجوائز    وتحديد  السيد  توزيع  بإشراف 

 الوزير.
 

 البريد اإللكتروني   يوم

 

  

الشروع في االعداد لحفل يوم العلم وتحديد قيمة املصاريف املتعلقة به والبرنامج   5

 كامال

    

قام فيه حفل التكريم بسعر تفاضلي بعد اجراء طلب عروض  ي كراء النزل الذي س 6

 في الغرض،

 

 أيام 6

 ورقي 

 د اإللكتروني  البري
 

  

 استشارة السيد الوزير حول اختيارات النزل وبرنامج الحفل،  7
 

اإلدارة الفرعية للشؤون  

 االجتماعية 

 

 البريد اإللكتروني   يوم
 

  

توجيه مراسلة الى السيد رئيس تعاونية البريد واالتصاالت قصد احضار شيك    - 8

 باملبلغ الجملي 

 ورقي  يومان  

   البريد اإللكتروني
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صرف الشيك املذكور من قبل السيد رئيس مكتب بريد القباضة االصلية للبريد   - 9

 التونس ي. 

 ورقي  يوم

 
 

  

    يوم اقتناء لوازم الحفل والجوائز )يمكن ان تكون الجوائز مالية أو عينية(.  10

  بتاريخ حفل توزيع الجوائز توجيه دعوات خاصة ألولياء الناجحين قصد اعالمهم   11

 ودعوتهم الصطحاب أبنائهم. 
 

 ورقي  يوم

 البريد اإللكتروني  
 

  

 ورقي  يوم توجيه دعوات إلى إطارات الوزارة وأعضاء الديوان - 12

 البريد اإللكتروني  
 

  

االشراف على حسن سير الحفل وحسن استقبال السيد الوزير وأعضاء ديوانه   13

 املدعووين.وجميع  

    يوم

 

 الرياض ي  ط النشا االجراء: بيان الخدمة او  : 6االجراء عدد 
 

األطراف املعنية   وصف مفصل ملراحل اإلجراء) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املتدخلة

املنظومة  االجال

 املعتمدة 

  املالحظات املراجع و النصوص القانونية

قصد االشتراك في بطولة جامعة املزمع ابرامها تفاقية مراجعة اال 1

 وفير ممرن الرياضة والشغل وت
 

اإلدارة الفرعية  

للشؤون 

 االجتماعية 

 

 

 

 

 يوما  30

 

 

 

 

 ورقي 

اتفاقية تعاون بين الجمعية 

الرياضية للبريد واالتصاالت  

  2وتعاونية البريد واالتصاالت بتاريخ 

 2020جانفي 

  

أو كراء ملعب  اتفاقية حول ممارسة كرة القدم بملعب الجمعية  2

 الغرض حكومي ومراسلة بلدية تونس في
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    إبرام عقد التأمين 3

الص معاليم  مراسلة تعاونية البريد واالتصاالت قصد احضار شيك ل 4

 االشتراك في البطولة 

   

عبين على الطبيب  عرض الال مراسلة املركز الطبي واالجتماعي قصد  5

 باملركز الصحي للمواصالت إلصدار شهادات طبية في الغرض، 
 

   

       دار إعالن في الغرضاص 6

7 

 

  نشر بالغ لكافة أعوان الوزارة قصد االنخراط بقاعة الرياضة  

 

  

اتفاقية بين قاعة الرياضة والوزارة 

وهي قابلة   2018ممضاة في أكتوبر 

للتجديد سنويا ما لم يعبر أحد  

 األطراف على فسخها. 

  

     

اإلدارة الفرعية   اعداد قائمة املنخرطين 8

لشؤون ل

 االجتماعية 

    

      طلب فاتورة في الغرض من قبل قاعة الرياضة  9

مراسلة التعاونية قصد احضار شيك لخالص قاعة الرياضة ومواتها   10

 بقائمة املنخرطين وجدول التزاماتهم باالقتطاعات الشهرية  
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 مراسلة قاعة الرياضة لخالص فاتورتهااملذكورة  11

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 : معالجة ملفات حوادث الشغل 7اإلجراء عدد

 

األطراف   اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل ملراحل  املراحل 

املعنية 

 املتدخلة

 

 االجال

املراجع و النصوص  املعتمدة املنظومة

 القانونية

 املالحظات

املستشفيات   - 1 إلى  شغل  بحادث  املعني  مرافقة 

 العمومية ملعاينته، 
 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 1995لسنة  56القانون عدد  

املتعلق  1995جوان  28املؤرخ في 

بالنظام الخاص للتعويض عن  

األضرار الحاصلة بسبب حوادث 

 

بحادث  - 2 تصريح  الحكومة(  )رئاسة  مطبوعة  تعمير 

 شغل لفائدة املعني باألمر، 
 

  رقيو 
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الشغل   - 3 لحوادث  أولية  شهادة  على  الحصول 

 واألمراض املهنية )وزارة الصحة العمومية(

 

الصندوق الوطني  

 للتأمين على املرض 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون اإلدارية 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون االجتماعية 

الطبية املركزية  

لحوادث الشغل  

 واألمراض املهنية 

 رئيس الحكومة 

الطبية   رئيس اللجنة  

املركزية لحوادث  

الشغل واألمراض  

 املهنية 

 

 

 يوم 

الشغل واألمراض املهنية في  ورقي

 القطاع العمومي 
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)وزارة   - 4 عالج  مصاريف  تحمل  شهادة  تعمير 

 تكنولوجيات االتصال(

يالنقطة   - املبينة  وثائق  جدول  رئاسة    4توجيه  إلى 

 الحكومة  
 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون االجتماعية 

 

 

 

 يوم

   ورقي

إلى الصندوق    4املبينة يالنقطة  توجيه جدول وثائق   - 5

 الوطني للتأمين على املرض 
 

 

 ورقي 

  

6 
وإحالتها   - باألمر  للمعني  الطبية  الشهائد  جميع  تلقي 

لإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية الختصاص النظر  

 في العطل املرضية للمعني باألمر 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

عدد     1995لسنة    56القانون 

في     1995وان  ج  28املؤرخ 

الخاص   بالنظام  املتعلق 

للتعويض عن األضرار الحاصلة  

الشغل   حوادث  بسبب 

 

اعداد تقرير حول مالبسات حادث الشغل وإرساله   - 7

 إلى رئاسة الحكومة وبطلب منها  
 

  

8 
 تلقي األصل من مستخرج من قرار جماعي   -

  

9 
إ - منه  نسخة  اإحالة  للشؤون لى  الفرعية  إلدارة 

وجهة  اإلدارية   من  صالحا  تراه  وملا  لإلعالم 

 اختصاصها 
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10 
املعني   - عالج  بمصاريف  تتعلق  أكثر  أو  فاتورة  تلقي 

بها   عالج  التي  املستشفيات  أو  املستشفى  من  باألمر 

 باألمراملعني 

القطاع    في  املهنية  واألمراض 

 العمومي 

 

11 
الفاتورات   - عدد  حسب  أكثر  أو  مقرر  إعداد 

يتعلق   بصرف مصاريف عالج خضع واملستشفيات 

 له العني باألمر. 

  

املشار   - 12 املقررات  أو  املقرر  بالنقطة  إحالة    12إليها 

لتولي   املالية  للشؤون  الفرعية  اإلدارة  إلى  أعاله 

 إجراءات الخالص 

 

اإلدارة الفرعية  

 للشؤون االجتماعية 
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 لتصرف في الوثائق والتوثيق باإلدارة الفرعية لدليل إجراءات خاّص 
        *** 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة :إلدارة العامةا

 اإلدارة الفرعية: اإلدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والتوثيق

 مصلحة التصرف في الوثائق اإلدارية 

 االعارة :  1االجراء عدد

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

اف املعنية  األطر 

 املتدخلة

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال
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طلب إطالع على وثائق  و تسجيل استالم 1   

اإلدارة الفرعية للتصرف  

 في الوثائق والتوثيق

املصلحة املنشئة او   

 املاسكة للوثائق

  1988ت أو  2املؤّرخ في  1988لسنة  95قانون عدد - تراسل إلكتروني  

ق باألرشيف 
ّ
 املتعل

ديسمبر  13املؤّرخ في  1988لسنة  1981األمر عدد -

ق بضبط شروط وتراتيب التصّرف في   1988
ّ
واملتعل

األرشيف الجاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف 

 األرشيف واإلطالع على األرشيف العام 

  2001أفريل  18املؤّرخ في  23دد منشور الوزير األّول ع -

ق ب
ّ
 تحويل الوثائق العمومّية وترحيلها أو إتالفها. يتعل

 

في فهارس البحث  عن رموز التصنيف البحث 2

استخراج الوثائق  من املخزن و   

 يدوي  

إحالة الوثائق املطلوبةتسجيل اإلجابة و  3 تراسل إلكتروني /    

 ورقي

م 4
ّ
ستالماال وصل  تسل تراسل إلكتروني /    

 ورقي

 السترجاع: : ا2االجراء عدد

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

األطراف املعنية  

 املتدخلة

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال

قائمة امللفات و الوثائق التي  و تحيين   ضبط 1

 وقعت إعارتها

  1988أوت  2املؤرخ في  1988لسنة  95قانون عدد  -   

 املتعلق باألرشيف
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استرجاع امللفات و الوثائق التي وقعت  طلب 2

 إعارتها 

اإلدارة الفرعية للتصرف  

 في الوثائق والتوثيق

املنشئة او   املصلحة 

 املاسكة للوثائق  

جويلية  5املؤرخ في  1993لسنة  1451أمر عدد - تراسل إلكتروني  

باملسئولية في مجال التصرف  واملتعلق 1993

 والحفظ بالنسبة للوثائق اإلدارية 

ديسمبر 13مؤرخ في  1988لسنة  1981أمر عدد  -

علق بضبط شروط وتراتيب التصرف في يت 1988

األرشيف الجاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف 

األرشيف وتحويل األرشيف واالطالع على األرشيف 

 العام

 

التثبت من امللفات املسترجعة شكال و  3

فها و تسليم وصل و إعادة ترفي  مضمونا

 اإلرجاع

 تراسل إلكتروني / ورقي 

 

 

 

 : االتالف 3الجراء عددا

 

 

 املراحل 

اإلجراء ) إنجاز وصف مفصل ملراحل 

 الخدمة ( 

ألطراف املعنية  ا

 املتدخلة

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال

داول بيانّية في الوثائق جأو إعداد استالم  1

و مراجعتها  املعّدة لإلتالف   

اإلدارة الفرعية للتصرف  

 في الوثائق والتوثيق

املصلحة املنشئة او   

 املاسكة للوثائق

 

 

 

 

ق   1988أوت  2املؤّرخ في  1988لسنة  95قانون عدد  - تراسل إلكتروني 
ّ
املتعل

 باألرشيف 

  1988ديسمبر  13املؤّرخ في  1988لسنة  1981األمر عدد  -

ق بضبط شروط 
ّ
وتراتيب التصّرف في اإلرشيف الجاري واملتعل

 

إرسال الجداول للمصالح املنشئة لإلعالم   2

 واإلمضاء

 تراسل إلكتروني / ورقي 
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الحصول على الّتأشيرة من مؤّسسة طلب  3

 األرشيف الوطني

الشركة املعنّية برفع 

 الوثائق 

مؤسسة األرشيف  

 الوطني 

واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف واإلطالع على  تراسل إلكتروني / ورقي 

 األرشيف العام 

ق   2001أفريل  18املؤّرخ في  23منشور الوزير األّول عدد  -
ّ
يتعل

العمومّية وترحيلها أو إتالفها. بتحويل الوثائق   

جداول مدد استبقاء الوثائق املشتركة بين الوزارات  -

املؤرخ  1ملؤسسات العمومية )صادر كملحق لقرار الوزير وا

(. 2000/ 10/ 13بتاريخ   82بالرائد الرسمي عدد  10/2000في/  

نظام تصنيف الوثائق املشتركة بين الوزارات واملؤسسات  -

  12/2001/ 29املؤرخ في  1رار الوزير العمومية )ملحق لق

.(2002/ 04/01بتاريخ  2والصادر في الرائد الرسمي عدد   

ت الرفع و إعداد محضر إتالف إتمام إجراءا 4

 في الغرض 

 

  تسجيل التأشيرة بالدفتر املخصص 5

 الفرز :  4االجراء عدد

 

األطراف املعنية   وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املتدخلة

املنظومة  اآلجال

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

معاينة الرصيد العشوائي و إعداد و  تكوين فريق عمل  1

 محضر في الغرض 

املتعلق   1988أوت  2املؤرخ في  1988لسنة  95قانون عدد  -   

 باألرشيف

 اإلجراء مادي
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التنسيق لنقل الرصيد العشوائي  إلى مقر اإلدارة  2

ثيق أو التحول على الفرعية للتصرف في الوثائق و التو 

 عين املكان

 

 

 

 

 

مصلحة التصرف في  

 الوثائق اإلدارية

يتعلق   1988ديسمبر 13مؤرخ في  1988لسنة  1981أمر عدد  -  

بضبط شروط وتراتيب التصرف في األرشيف الجاري واألرشيف  

الوسيط وفرز وإتالف األرشيف وتحويل األرشيف واالطالع على 

 األرشيف العام 

حول تحويل 2001أفريل  18مؤرخ في  2001لسنة   23منشور عدد  -

 الوثائق العمومية وترحيلها أو إتالفها

لنسخ االتوثيقية  و إزالة املسودات و القيام بفصل املادة  3

 لرصيد ااملتكررة من 

  

تصنيف الوثائق و إعادة تكوين امللفات للحفاظ على   4

 مبدأ النشأة و وحدة الرصيد

  

الوثائق في أنواع جرد الوثائق و إعداد قائمات إسمية  5

 تطبيق مقتضيات جداول مدد االستبقاءو  توامللفا

  

   تقرير في الغرض إعداد  6

 الترفيف   :5االجراء عدد

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 
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و تحديد مكان خزيناالطالع على مخطط الت 1

 الترفيف

 

مصلحة التصرف في  

 الوثائق اإلدارية

أوت  2املؤرخ في  1988لسنة  95قانون عدد  -  

 املتعلق باألرشيف 1988

ديسمبر 13مؤرخ في  1988لسنة  1981أمر عدد  -

يتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في  1988

األرشيف الجاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف 

تحويل األرشيف واالطالع على األرشيف األرشيف و 

 العام

أفريل   18مؤرخ في  2001لسنة   23منشور عدد  -

حول تحويل الوثائق العمومية وترحيلها أو  2001

 إتالفها

 اإلجراء مادي

  ترفيف الحاويات أو إدماجها 2
 

 اإلعداد املاّدي للحاويات:  3

 إعداد امللصقات -

تواريخ تسجيل بيانات الترفيف  )رموز و 

 وأرقام(

 
 

 

 : الترحيل 6االجراء عدد 

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 
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جال آاستخراج الوثائق التي حان  1

ترحيلها إلى مؤّسسة االرشيف الوطني  

رزنامة الترحيل  على مادباالعت  

 

 

 

اإلدارة الفرعية للتصرف في  

 الوثائق والتوثيق

 مؤسسة األرشيف الوطني

 

 

 

 

 

أوت  2املؤّرخ في   1988لسنة  95قانون عدد   

ق باألرشيف  1988
ّ
املتعل  

  13املؤّرخ في  1988لسنة  1981األمر عدد 

ق بضبط شروط   1988ديسمبر 
ّ
واملتعل

شيف الجاري  األر وتراتيب التصّرف في 

واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف 

 واالطالع على األرشيف العام 

  18املؤّرخ في  23منشور الوزير األّول عدد 

ق بتحويل الوثائق   2001أفريل  
ّ
يتعل

 العمومّية وترحيلها أو إتالفها. 

جداول مدد استبقاء الوثائق املشتركة بين  -

 الوزارات واملؤسسات العمومية )صادر

املؤرخ في  1حق لقرار الوزير كمل

 82بالرائد الرسمي عدد   2000/ 10/ 13

(. 2000/ 10/ 13بتاريخ   

نظام تصنيف الوثائق املشتركة بين  -

الوزارات واملؤسسات العمومية )ملحق 

 29/12/2001املؤرخ في  1لقرار الوزير 

 

الوثائق املعّدة انتقاء عّينات من  2

للترحيل حسب مقتضيات جداول  

 مدد االستبقاء 

  

تعمير جدول ترحيل وثائق في ثالث   3

التنسيق مع مؤّسسة  و  نظائر

األرشيف الوطني لتحديد موعد 

رحيل 
ّ
 الت

 تراسل ألكتروني/ورقي  

نقل الوثائق إلى مؤّسسة األرشيف  4

نظير ممض ى من  الوطني  واستالم 

يل جداول الترح  

 ورقي 

بالدفاتر جداول الترحيل   تسجيل 5

خصصةامل  
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بتاريخ  2والصادر في الرائد الرسمي عدد 

04 /01 /2002 .)  

 خطط التخزين : اعداد تحيين م 7االجراء عدد

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

و تحيين لتصميم تمثيل األرصدة على ا 1

 الرموز 

 

مصلحة التصرف في الوثائق 

 اإلدارية 

 

 2املؤرخ في  1988لسنة  95قانون عدد  -  

 املتعلق باألرشيف 1988أوت 

مؤرخ  1988لسنة  1981أمر عدد  -

يتعلق بضبط شروط   1988ديسمبر 13في

وتراتيب التصرف في األرشيف الجاري  

واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف 

حويل األرشيف واالطالع على األرشيف وت

 العام

  18مؤرخ في  2001لسنة   23منشور عدد  -

حول تحويل الوثائق العمومية  2001أفريل  

 وترحيلها أو إتالفها 
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 تأمين سالمة حفظ األرشيف الوسيط : 8االجراء عدد

اإلجراء وصف مفصل ملراحل  املراحل 

 ) إنجاز الخدمة ( 

األطراف املعنية  

تدخلةامل  

املنظومة  اآلجال

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

مراقبة وسائل وتجهيزات   1

سالمة حفظ األرشيف  

 الوسيط: 

نظام الكشف املبكر   -

 عن الحرائق

املراقبة الدورية ملعدات  -

و أجهزة الحفظ و األمن  

 السالمة... و 

 

مصلحة التصرف  

في الوثائق  

 اإلدارية 

ةالحماية املدنيّ   

املتعلق   1988أوت  2املؤرخ في  1988لسنة  95قانون عدد  -  

 باألرشيف

واملتعلق  1993جويلية  5املؤرخ في  1993لسنة  1451أمر عدد -

 للوثائق اإلداريةباملسئولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة 
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وضع الفتات توصيات األمن و   2

 السالمة 

إدارة التجهيز  

 والوسائل

 

  يتعلق 2000أوت  05مؤرخ في  2000لسنة   30منشور عدد  - 

بهياكل التصرف في الوثائق و األرشيف و محالت حفظ األرشيف 

 االنتقالي 
تحديد اإلشكاليات و النقائص   3

و متطلبات الصيانة للوسائل و  

 املعدات 

 

التنسيق مع املصالح املعنية   4

بخصوص اإلجراءات الالزمة 

فاقيات، )املراقبة، تجديد االت

 إصالحات...( 

تراسل 

 إلكتروني / ورقي 

إعداد مخطط التصرف في   5

األرشيف الوسيط خالل 

 الكوارث )فيضانات، حرائق...(  

 

 : تقديم املساندة الفنية 9االجراء عدد

 
وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز 

 الخدمة ( 

املنظومة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 املعتمدة 

راجع و النصوص القانونيةامل  املالحظات 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  436 
 

وتحديد تلقي طلب مساعدة فنية  1

 الحاجيات و الوسائل

صلحة التصرف في الوثائق م

 اإلدارية 

& 

املصلحة املنشئة أو املاسكة  

 للوثائق    

تراسل إلكتروني /   

 ورقي

 املتعلق باألرشيف 1988أوت  2املؤرخ في  1988لسنة  95قانون عدد  -

يتعلق بضبط  1988ديسمبر 13في مؤرخ  1988لسنة  1981أمر عدد  -

شروط وتراتيب التصرف في األرشيف الجاري واألرشيف الوسيط  

 وفرز وإتالف األرشيف وتحويل األرشيف واالطالع على األرشيف العام 

حول تحويل 2001أفريل  18مؤرخ في  2001لسنة   23منشور عدد  -

 الوثائق العمومية وترحيلها أو إتالفها

 

   إلسداء املعونة الفّنيةالتنسيق  2

   إعداد تقرير أو رد خبر 3

 

 

 

 

اقبة طرق مسك الوثائق الجارية والتصرف فيها  :10االجراء عدد   مر

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املنظومة  اآلجال األطراف املعنية املتدخلة 

 املعتمدة 

نونيةالقااملراجع و النصوص   املالحظات 

جدول زمني للقيام بعمليات  إعداد 1

 و التنسيق مع املصالح املعنّية  املراقبة

 2املؤرخ في  1988لسنة  95قانون عدد  - تراسل إلكتروني   

 باألرشيفاملتعلق  1988أوت 
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القيام بعملية املراقبة و التثبت من   2

 سالمة إجراءات الحفظ و التصرف 

مصلحة التصرف في الوثائق 

 اإلدارية 

& 

املصلحة املنشئة أو املاسكة  

الجارية  للوثائق  

 5املؤرخ في  1993لسنة  1451أمر عدد -  

واملتعلق باملسئولية في 1993جويلية 

مجال التصرف والحفظ بالنسبة 

 للوثائق اإلدارية

مؤرخ  1988لسنة  1981أمر عدد  -

يتعلق بضبط  1988ديسمبر 13في

شروط وتراتيب التصرف في األرشيف  

الجاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف 

الع على حويل األرشيف واالطاألرشيف وت

 األرشيف العام 

مؤرخ في  2001لسنة   23منشور عدد  -

حول تحويل الوثائق  2001أفريل  18

 العمومية وترحيلها أو إتالفها 

   إعداد تقارير في الغرض  3

 

 التحويل  :11عدداالجراء  

 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  438 
 

ف مفصل ملراحل اإلجراء ) وص املراحل 

 إنجاز الخدمة (

األطراف املعنية  

 املتدخلة

املنظومة  اآلجال

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

جداول تحويل  و مراجعة استالم  1

 الوثائق الشبه نشطة 

اإلدارة الفرعية  

للتصرف في 

 الوثائق والتوثيق

املصلحة  

املنشئة او  

 املاسكة للوثائق

 

 

 

 

 

 

تراسل 

 إلكتروني 

ق   1988أوت  2املؤّرخ في   1988لسنة  95قانون عدد 
ّ
املتعل

 باألرشيف 

  1988ديسمبر  13املؤّرخ في  1988لسنة  1981األمر عدد 

ق بضبط شروط وتراتيب التصّرف في األرشيف الجاري  
ّ
واملتعل

وإتالف األرشيف واالطالع على واألرشيف الوسيط وفرز 

 األرشيف العام 

ق   2001أفريل  18املؤّرخ في  23ور الوزير األّول عدد منش
ّ
يتعل

 بتحويل الوثائق العمومّية وترحيلها أو إتالفها.

 

التنسيق مع املصالح املنشئة   2

لتحويل الوثائق باعتماد رزنامة 

 التحويل 

 

استقبال الرصيد املحّول  والتثبت   3

املعالجة املادّية والذهنّية و منه    

 

4 

 

إعداد أو  سجيل التحويل وت

 تحيين قائمات البحث 

 

تسليم نظير الّصيغة النهائّية من   5

جداول الّتحويل إلى املصلحة 

 املنشئة للوثائق 

تراسل  

 إلكتروني 

تحيين القائمة اإلسمية في أنواع امللفات   :12االجراء عدد

 ( والوثائق الخصوصية )في صورة تغيير التنظيم الهيكلي للوزارة 
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األطراف   وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

املعنية 

 املتدخلة

املنظومة 

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية اآلجال

التغييرات الهيكلّية والوظيفية واملشموالت متابعة  1 اإلدارة الفرعية   

للتصرف في 

الوثائق 

 والتوثيق

املصلحة  

املنشئة او  

اسكة  امل

 للوثائق 

مؤسسة  

األرشيف  

 الوطني 

ق باألرشيف  1988أوت  2املؤّرخ في   1988لسنة  95قانون عدد   
ّ
املتعل  

ق  1988ديسمبر  13املؤّرخ في  1988لسنة  1981األمر عدد 
ّ
واملتعل

وط وتراتيب التصّرف في األرشيف الجاري واألرشيف  بضبط شر 

ألرشيف العام الوسيط وفرز وإتالف األرشيف واإلطالع على ا  

ق بتحويل   2001أفريل  18املؤّرخ في  23منشور الوزير األّول عدد 
ّ
يتعل

 الوثائق العمومّية وترحيلها أو إتالفها. 

جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة تكنولوجيات االتصال  -

يتعلق   2005/ 12/01)ملحق لقرار وزير تكنولوجيات االتصال مؤرخ في 

الخصوصية   داول مدد استبقاء جداول الوثائق باملصادقة على ج

ارة تكنولوجيات االتصال في جزءه األول املتعلق باملصالح املركزية  لوز 

 للوزارة(

 

   تحديد فريق عمل   2

على الوحدات  و توزيعها  إعداد استمارات لحصر أنواع الوثائق وامللفات 3

و التنسيق معها  اإلدارية املعنّية  

تراسل 

ي/ورقي إلكترون  

 

وتصحيحها وفق اإلجراءات   تهامراجع و االستمارات بعد إمضائهاتجمع  4

 الفنّية املعمول بها في املجال

  

تحيين القوائم االسمية  عقد جلسات عمل مع مؤسسة األرشيف الوطني ل 5

 وضبط الصيغة النهائّية 

  

   تحيين فهرس للقائمة االسمية ألنواع الوثائق وامللفات  6
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تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق   :13االجراء عدد

 الخصوصية 

 وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 
األطراف املعنية  

 املتدخلة

 املنظومة املعتمدة اآلجال
 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

إعداد استمارات جداول مدد إستبقاء الوثائق  - 1

صوصية و تسجيل البيانات باالعتماد الخوامللفات 

 على القوائم اإلسمية املحينة. 

اإلدارة الفرعيـــة 

ـــائق   للتصرف في الوثــ

 والتوثيـــــق 

+ 

املصلحة املنشئة  

 للوثائق 

+ 

مؤّسسة األرشيف  

 الوطني 

+ 

1988أوت  02مؤّرخ في  1988لسنة  95قانون عدد     

+ 

1988ديسمبر  13مؤّرخ في  1988لسنة     1981ألمر عدد ا  

 

إحالة الجداول إلى املصالح اإلدارية لتحديد  - 2

و اسداء   اقتراحات قواعد الحفظ أو الهوامش

 املساندة الفّنية

 تراسل إلكتروني  

تجميع اإلستمارات ممضاة و إعداد الّصيغة األولية   - 3

ألرشيف الوطني و إحالتها إلى مؤسسة ا للمشروع

 إلبداء الرأي. 

 تراسل إلكتروني/ ورقي  

  و عقد جلسات عمل بمؤّسسة األرشيف الوطني  - 4

 إعداد الّصيغة الّنهائية لجداول مدد اإلستبقاء.
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الّصيغة الّنهائية لجداول مدد املصادقة على  5

 و إصدار قرار املصادقة اإلستبقاء 

ؤون  
ّ
إدارة الش

القانونية و 

زاعات
ّ
 الن

 راسل إلكتروني/ ورقي  

ع جداول مدد اإلستبقاء على الوحدات اإلدارية توزي 6

 للتطبيق. 

 

 

 

 راسل إلكتروني/ ورقي  

 تحيين نظام تصنيف الوثائق   :14االجراء عدد

 الخصوصية 

 

اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل ملراحل  املراحل   
األطراف املعنية  

 املتدخلة

 املنظومة املعتمدة االجال
ةاملراجع و النصوص القانوني  املالحظات 

  الرئيسية و الفرعيةوظائف التحديد  - 1

 

مؤّرخ   1988لسنة  95قانون عدد    

1988أوت  02في   

+ 
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اإلدارة الفرعيـــة 

ـــائق   للتصرف في الوثــ

 والتوثيـــــق 

+ 

مؤّسسة األرشيف  

 الوطني 

 

 1988لسنة     1981األمر عدد 

1988ديسمبر  13مؤّرخ في   

     ترميز األصناف  - 2

     تحيين كشاف نظام التصنيف.  - 3

إحالة األجزاء املحّينة على مصالح األرشيف الوطني   - 4

 للّدراسة و إبداء الرأي. 

   تراسل إلكتروني/ ورقي  

صياغة النسخة الّنهائية طبقا ملالحظات األرشيف   - 5

 الوطني. 

    

سخة الّنهائية مجددا على مصالح   - 6
ّ
إحالة الن

 شيفالوطني للمصادقة. األر 

  
 

 

الّتنسيق مع املصالح املعنية بالوزارة إلصدار قرار  - 8

 املصادقة. 
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 مصلحة التصرف في الوثائق اإلدارية

 )صحف ورقية/الكترونية(  اقتنـــــــــــاء الّصحف والّدوريات ألصحاب الخطط الوظيفية: 15االجراء عدد

 

جراء ) إنجاز الخدمة ( وصف مفصل ملراحل اإل  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املعنية املتدخلة  

االطالع على املناشير الّصادرة في الغرض وتحديد املستحقات   - 1

 حسب كل صنف وظيفي. 

ــــائق   اإلدارة الفرعيـــة للتصرف في الوثـ

 والتوثيـــــق 

+ 

 
ّ
ـؤون اإلدارية واملالية إدارة الش  

+ 

شــــر 
ّ
 دور الن

ـــ تراسل ألكتروني   ــــدد الّصادر عن 2املنشور عـ

جانفي  15بتاريخ رئاسة الحكومة 

2015 

 + 

ـــ ــــدد الّصادر عن 8املنشور عـ

أفريل   08رئاسة الحكومة بتاريخ 

2016 

 

 

إعداد مشروع مذكرة مشتركة لإلعالم باملستحقات كلما  - 2

 األمر.  اقتض ى 

 تراسل ألكتروني 

 تراسل ألكتروني  تسجيل مطالب املستفيدين. - 3

دراسة املطالب و مطابقتها ملحتوى املنشور كما و كيفا   - 4

 بالتنسيق مع املستفيدين. 

 تراسل ألكتروني 

 تراسل ألكتروني  إعداد قائمة في العناوين و تحديد الكميات املطلوبة.  - 5

شر و عرضها على  إعد - 6
ّ
اد مشاريع مراسالت موّجهة إلى دور الن

 اإلمضاء.

ألكتروني تراسل   
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رقمنة املراسالت املمضاة و إحالتها إلى دور النشر عن طريق  - 7

 البريد اإللكتروني. 

 تراسل ألكتروني 

شر. - 8
ّ
 تراسل ألكتروني  اإلجابة عن استفسارات دور الن

 

 

 

 

 توزيـــــع الّصحف والّدوريــــــــــات:  :16االجراء عدد 

 املراحل 
وصف مفصل ملراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 
 األطراف املعنية املتدخلة 

 املنظومة املعتمدة اآلجال
 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

إعداد قائمة إسمية في عدد   - 1

املستفيدين و العناوين  

 املسندة.

ــــائق والتوثيـــــق الفرعيـــاإلدارة  ة للتصرف في الوثـ  

+ 

 مكتب الضبط املركزي 

+ 

ـــ تراسل ألكتروني   ــــدد الّصادر عن 2املنشور عـ

 15رئاسة الحكومة بتاريخ 

2015جانفي   

 + 

 

مة في العناوين و  إعداد قائ - 2

ضبط الكمية املطلوبة من  

 كل عنوان. 

 تراسل ألكتروني 
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إحالة القائمات إلى مكتب   - 3

والتنسيق   الضبط املركزي 

 عملية التوزيع.  معه في 

ــــر ـــ ـــ شـــ
ّ
 دور الن

 

ـــ تراسل ألكتروني  ــــدد الّصادر عن 8املنشور عـ

 08رئاسة الحكومة بتاريخ 

2016أفريل    

رصد و تسجيل إخالالت   - 4 

زويد . 
ّ
 الت

 تراسل ألكتروني 

شر الّتنسيق مع دور  - 5
ّ
الن

واتير في صورة  لتحيين الف

زويد.
ّ
 وجود إخالالت عند الت

 تراسل ألكتروني 

: اعداد ملف خالص الفواتير 17االجراء  عدد  

 املراحل 
وصف مفصل ملراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 
 األطراف املعنية املتدخلة 

 املنظومة املعتمدة اآلجال
 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

ــــائق والتوثيـــــق  ان.طلب قوائم أثم - 1  اإلدارة الفرعيـــة للتصرف في الوثـ

+ 

ــــة  ــة واملاليـــ ــــؤون اإلداريـــ ــ
ّ
 إدارة الش

ـــ تراسل ألكتروني   ــــدد الّصادر عن 2املنشور عـ

 15رئاسة الحكومة بتاريخ 

2015جانفي   

 + 

 

 تراسل ألكتروني   دراسة محتوى القوائم. - 2

شر   االتصال - 3
ّ
بدور الن

 .االشتراكلتعديل قيمة 

 تراسل ألكتروني  
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إحالة قوائم األثمان إلى   - 4

ؤون اإلدارية واملالية  
ّ
إدارة الش

زّود. إلعداد أذون 
ّ
 الت

+ 

شــــر 
ّ
 دور الن

ـــ تراسل ألكتروني   ــــدد الّصادر عن 8املنشور عـ

 08كومة بتاريخ رئاسة الح

2016أفريل    

 تراسل ألكتروني   التزّود.  تسجيل أذون  - 5 

زود و إحالتها  - 6
ّ
رقمنة أذون الت

شر إلعداد  
ّ
إلى دور الن

 الفواتير.

 تراسل ألكتروني  

التوصل بالفواتير والتثبت - 7

 فيها والتعهد بها  

 تراسل ألكتروني  

سخ األصلية  10
ّ
إلدارة  إحالة الن

ؤون اإلدارية و املالية  
ّ
الش

 خالص. إلتمام إجراءات ال

تراسل ألكتروني/   

 ورقي

 تراسل ألكتروني   متابعة خالص الفواتير. - 11

وزيع : 18االجراء عدد 
ّ
 تحييـــــــن قائمات الت



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  447 
 

 املراحل 
وصف مفصل ملراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 
املتدخلة األطراف املعنية   

 املنظومة املعتمدة اآلجال
حظاتاملال  املراجع و النصوص القانونية  

متابعة اإلصدارات  - 1

 الّتونسية الجديدة.

ــــائق والتوثيـــــق   اإلدارة الفرعيـــة للتصرف في الوثـ

+ 

ــــة  ــة واملاليـــ ــــؤون اإلداريـــ ــ
ّ
 إدارة الش

+ 

 مكتب الضبط املركزي 

ألكتروني تراسل   الّرائد الّرسمي للجمهورية  

 الّتونسية 

 + 

ارة مكاتيب إعالم واردة من اإلد

 الفرعية للموارد البشرية 

 

 

متابعة التسميات بالّرائد  - 2

 الّرسمي للجمهورية الّتونسية. 

 تراسل ألكتروني 

إعالم املستفيدين  - 3

بمستحقاتهم من الّصحف  

والّدوريات و طلب تحديد  

 العناوين املرغوب بها. 

 تراسل ألكتروني 

ادماج العناويــــــن املطلوبة. - 4 سل ألكتروني ترا   

الّتنسيق مع اإلدارة الفرعية  - 

للموارد البشرية بخصوص  

حركية املوارد البشرية ) 

تقاعد، عطل مرض طويلة  

ألكتروني تراسل   
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األمد، إنهاء إلحاق، تكليف  

 بمهام أخرى...( 

 تراسل ألكتروني  تحيين قائمات التوزيع. - 5

شر  - 6
ّ
الّتنسيق مع دور الن

يات اإلشتراك لتعديل كم

 )إلغاء أو زيادة(. 

 تراسل ألكتروني 

إحالة قائمات التوزيع املحينة   7

 إلى مكتب الضبط. 

 تراسل ألكتروني 
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 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة       

 دليل اإلجراءات الخاص بوحدة التنسيق واملتابعة 
 

 والت اإلدارة العامة للمصالح املشتركة: : دراسة العرائض ذات العالقة بمشم1االجراء عدد

 

ة  وصف مفصل لإلجراء اإلداري  املراحل 
ّ
صوص   املنظومة املعتمدة  اآلجال األطراف املتدخل

ّ
املراجع والن

 املعتمدة 

 املالحظات 

 مكتب الضبط املركزي - تلقي العريضة   1

 الديوان-

 مكتب العالقات مع املواطن -

 مصالح املوفق االداري -

ري بها العمل في اآلجال الجا

خصوص الرد على  

 العرائض والشكاوى 

 عليسة

 ورقي

 2007لسنة  1259أمر عدد *

يتعلق  2007ماي  21مؤرخ في 

لسنة  982بتنقيح األمر عدد 

 1993ماي  3املؤرخ في  1993

والخاص بالعالقة بين اإلدارة  

 واملتعاملين معها 

 1993لسنة  1880أمر عدد *

 1993سبتمبر  13مؤرخ في 

ق بنظام اإلتصال  يتعل

 واإلرشاد اإلداري 

ورود  صورة  في 

العريضة  

طريق   عن 

السيد  

الوزير   يتم 

توجيه 

مقترحات  

الغرض   في 

إجابة  ثم 

صاحب  

العريضة  

تلقي   بعد 

ملعنية باإلدارة العامة للمصالح إحالة العريضة لإلدارة ا 2

 املشتركة

اإلدارة املكلفة بأصل  

 امللف 

  

3 

 

 

واالجابات  املتعلقة  بموضوع العريضة   تلقي  املعطيات  

 من اإلدارة املكلفة بأصل امللف 

اإلدارة املكلفة بأصل  

 امللف 

 ورقي 

تراسل 

 الكتروني 

 ورقي   إجابة صاحب العريضة  4

 الكترون 
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 1992لسنة  2143أمر عدد *

 1992ديسمبر  10مؤرخ في 

يتعلق بإحداث خطة املوفق  

اري اإلد  

السيد   رد 

 الوزير

 

 : متابعة تقارير مصالح التفقدية والهيئات الرقابية والقضائية: 2عدد   االجراء
ة  لإلجراء اإلداري وصف مفصل  املراحل 

ّ
صوص  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخل

ّ
القانونية املراجع والن

 املعتمدة 

 املالحظات 

  تلقي تقرير التفقد  من الهيئات الرقابية املعنية 01

كل  *اإلدارات والهيا

التابعة لإلدارة العامة 

 للمصالح املشتركة 

*جميع هياكل الوزارة  

عالقة  التي قد تكون لها 

 بأصل امللف 

أقرب اآلجال املمكنة أو التقّيد 

باألجل املقترح من قبل  

 الهيئة الرقابية 

 ورقي

 منظومة عليسه 

  

إحالة القرارات والتوصيات الى هياكل اإلدارة العامة  02

 كل حسب مرجع نظره.  للمصالح املشتركة

 ورقي

 منظومة عليسة 

 

القرارات والتوصيات افادة هيكل التفقد بمدى تنفيد  03

 بتقارير دورية.

 ورقي

 منظومة عليسة 

 

 : االشراف على أعمال مكتب الضبط الفرعي لإلدارة العامة للمصالح املشتركة:3االجراء عدد 

 
المراجع والنصوص   المنظومة المعتمدة  اآلجال  المتدخلة  األطراف وصف مفصل لإلجراء االداري  المراحل 

 المعتمدة القانونية 
 المالحظات 

تلقي المراسالت الوارد على   1
 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 مكتب الضبط المركزي
مختلف الهياكل التابعة  

 للوزارة 

تراسل   -عليسة–ورقي  يومي
 الكتروني 
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الهياكل الخارجية عمومية او  
 خاصة 

عرض المراسالت على المدير  2
إلعطاء  العام للمصالح المشتركة  
 التعليمات في خصوصها 

 ورقي يومي 
 تراسل الكتروني 

 عليسة 

  

اعداد جداول المتابعة الدورية   3
 للمراسالت  

  يومي 
 تراسل الكتروني 

  

متابعة مدى تطبيق التعليمات   4
والتوصيات  المتعلقة بالمراسالت  

دارة العامة للمصالح  المحالة من اإل
 المشتركة 

التابعة لإلدارة  جميع الهياكل 
 العامة للمصالح المشتركة 

  دوري 
 
 

  

اعداد محاضر الجلسات المتعلقة   5
باجتماعات طاقم اإلدارة العامة  
للمصالح المشتركة مع متابعة  
 انجاز التوصيات المنبثقة عنها. 

إطارات اإلدارة العامة  
 للمصالح المشتركة 

 رقيو دوري 
 تراسل الكتروني 

  

 اجتماعات متابعة نشاط اإلدارة العامة للمصالح املشتركة: : 4االجراء عدد 

 
المراجع والنصوص   المنظومة المعتمدة  اآلجال  األطراف المتدخلة  وصف مفصل لإلجراء االداري  المراحل 

 القانونية المعتمدة 
 المالحظات 

توجيه الدعوات مرفقة بجدول   1
اص بمدى تنفيد  االعمال وجدول خ

 القرارات السابقة 

رؤساء الهياكل التابعة  
لإلدارة العامة للمصالح  

 المشتركة 

   تراسل الكتروني  قبل عقد جلسة االجتماع 

المشاركة في االجتماع وصياغة   2
 محضر الجلسة 

    يوم االجتماع  وحدة التنسيق والمتابعة 

اعداد محضر الجلسة في صيغته   3
 ليه النهائية والمصادقة ع

 والمتابعة وحدة التنسيق 
 مدير عام المصالح المشتركة

    

توجيه محضر الجلسة لإلعالم   4
 والتنفيذ 

رؤساء الهياكل التابعة  
لإلدارة العامة للمصالح  

 المشتركة 

   تراسل الكتروني  بعد المصادقة عليه 
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المتابعة الدورية للقرارات التي تم   5
 اتخادها خالل االجتماعات السابقة 

     والمتابعة ة التنسيق وحد

 
 

افق  :املو

 السيد أحمد بن حسين 

 املراجع:

يتعلق بضبط  2012سبتمبر  11مؤرخ في   2012لسنة  19997االمر عدد  -

 مشموالت وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

يتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا   2012سبتمبر  11مؤرخ في  1998عدد   االمر  -

 واالتصال   تاملعلوما

 2020أكتوبر  05بتاريخ  777ر   الحكومي عدد األم -

 

 :املحرر 

 روضة املالكي السيدة

: املدير العام للمصالح  الخطة الوظيفية  

 املشتركة 

: رئيس  الخطة الوظيفية

واملناظرات مصلحة التكوين    

 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 حدة التصرف في امليزانية حسب األهداف: و -5

 
 المراجع القانونية:  

املتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف بوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال    2012سبتمبر    11املؤرخ في    2012لسنة    1999  األمر عدد  -

جوان   9املؤرخ في  2017لسنة  743إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ، لوحدة بخمس سنوات (د فترة العمل األولى ل) والذي حد 2017

 

يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف بوزارة تكنولوجيات االتصال    2018سبتمبر    7مؤرخ في    2018لسنة    760حكومي عدد  المر  األ -

 مس سنوات. حدد فترة العمل الثانية للوحدة بخ الذي واالقتصاد الرقمي إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة

 

بإحداث وحدة تصرف حسب    املتعلق  2018سبتمبر    7مؤرخ في    2018لسنة    760حكومي عدد  ال مر أل ا: طبقا ملقتضيات  مهام الوحدة

تن الدولة وبضبط  ميزانية  في  التصرف  تطوير  الرقمي إلنجاز مشروع  واالقتصاد  االتصال  تكنولوجيات  بوزارة  ظيمها وطرق  األهداف 

 ، فإن مهام الوحدة تتمثل في :سيرها

انية الدولة املحدثة بوزارة  تنسيق مختلف مراحل اإلنجاز مع وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميز *

 :بـ املشار إليه أعاله خاصة فيما يتعلق 2008ديسمبر  30املؤرخ في  2008لسنة  4112املالية بمقتض ى األمر عدد 

 تنفيذ ومتابعة القرارات املنبثقة عن فرق العمل املحدثة الستكمال وضع مكونات املنظومة،  *

 إلطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة، املساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول ا *

 ق مع وزارة املالية، إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف بالتنسي *

 ـ قيادة ومتابعة مختلف األشغال املتعلقة بتركيز منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف بالوزارة، 

 طيات لجمع املعلومات والوثائق املتعلقة باملشروع ووضعها على ذمة املتدخلين في تركيز املنظومة بالوزارة، ـ إنشاء قاعدة مع

منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا باملخطط  ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول 

 السنوي املعد من طرف وزارة املالية،

 برنامج حوكمة الوزارة،  ـ املساهمة في

 ـ املساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة املعنية حسب التقسيم البرامجي، 

 قشة امليزانية السنوية للوزارة على مستوى وزارة املالية، ـ حضور أشغال منا
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 املنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بااللتزامات السنوية،ـ رفع تقارير كل ستة أشهر للجنة املتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز 

 : ـ مساندة رؤساء البرامج في

 ج العمومية وضبط الروزنامة املتعلقة به، ـ تنظيم حوار التصرف مع مختلف املتدخلين في البرام

 ـ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،

 برنامج،ـ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بكل 

 ـ ضبط أهم األنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج، 

 برامج واملصالح املعنية بالوزارة،بالتنسيق مع رؤساء ال ـ إعداد إطار النفقات متوسط املدى القطاعي سنويا وتحيينه

 لة لوزارة املالية ـ إعداد وثائق القدرة على األداء املصاحبة ملشروع امليزانية السنوية وقانون غلق امليزانية املحا

 للوحدة:التنظيمي  الهيكل

 

 

 

 

رئيس الوحدة

مدير

كاهية مدير

رئيس 
مصلحة

كاهية مدير

رئيس 
مصلحة

مدير

كاهية مدير

رئيس 
مصلحة

كاهية مدير

رئيس 
مصلحة
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 :  ات المتعلقة بالتصرف في الميزانية حسب االهدافاإلجراءقائمة 

 

 سيق مع مختلف البرامج بالتن للسنة املوالية   داءقدرة على األ املشروع السنوي لل  إعداد  قيادة أشغال: 1 االجراء

 بالتنسيق مع مختلف البرامج القطاعي النفقات متوسط املدىإطار قيادة أشغال إعداد: 2 اإلجراء

 ( مشروع امليزانيةة وثائق ميزانية الوزارة للسنة املوالية )وثيقة املشروع السنوي لألداء +وثيق مناقشة :3اإلجراء 

 للسنة املنقضية بالتنسيق مع مختلف البرامج  عداد وثيقة التقرير السنوي لألداء قيادة أشغال إ: 4 االجراء

 للسنة املعنية  بالتصرف   عداد البرمجة السنوية للنفقاتأشغاإل  متابعة:5اإلجراء

 تحيين جداول البرمجة السنوية للنفقات  متابعة : 6االجراء 

 التصرف في امليزانية حسب األهداف  مجال  تنفيذ برنامج التكوين السنوي في  :7اإلجراء

 بالوزارة  تركيز نظام الرقابة الداخلي ساهمة في امل  :8اإلجراءا

 (SI performanceمتابعة األداء )    نظومةاستغالمل: 9اإلجراء

 حسب األهداف    حيين موقع واب الوزارة في الجزء  الخاص بالتصرف في امليزانيةت:10اإلجراء

 ة ومخاطبي الوحدة لدى مختلف البرامج إعداد قرارات تسمية رؤساء البرامج  ومقررات تسمية رؤساء البرامج الفرعي: 11االجراء 
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I-   حسب املنظور البرامجي: وثائق امليزاينة املتعلقة باألداء إعداد 

 لسنة املوالية: إعداد وثيقة املشروع السنوي لألداء ل  قيادة أشغال: 1االجراء عدد ٍ

املنظومة  االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

إعداد أنموذج  لوثيقة املشروع السنوي لألداء  1

به ودعوتهم  البرامج للسنة املوالية وموافاة رؤساء 

نوي لألداء  لكل للشروع في اعداد املشروع الس

برنامج وتنظيم جلسات حوار التصرف لضبط  

للسنة املوالية إطار أداء البرامج املعنية  

 رؤساء البرامج 

 رؤساء البرامج الفرعية 

 رؤساء الوحدات العملياتية 

مخاطبي الوحدة لدى مختلف  

 البرامج

الفاعلين العموميينةاملعنيين  

 بنشاط البرنامج

اإلدارة العامة للمصالح  

 شتركة، امل

 اإلدارة العامة للمنشآت-

 واملؤسسات العمومية 

التراسل  

 االلكتروني 

املؤرخ  2019لسنة  15القانون األساس ي للميزانية عدد -

2019فيفري  13في   

واملتعلق   2019مارس  15قرار وزير امللية املؤرخ في -

 بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون املالية 

  14مؤرخ في  0192لسنة  1067حكومي عدد األمرال-

املتعلق بمهام رئيس البرنامج 2019نوفمبر   

 سبتمبر 7 مؤرخفي 2018 لسنة 760 األمرحكوميعدد-

سباألهدافبوزارة املتعلقبإحداثوحدةتصرفح 2018

تكنولوجياتاالتصالواالقتصادالرقميإلنجازمشروعتطوير 

 التصرففيميزانيةالدولةوبضبطتنظيمهاوطرقسيرها 

ة  يزانيمكومة حول إعداد منشور السيد رئيس الح-

 الدولة للسنة املوالية

 

 

تقبل منشور من رئاسة الحكومة حول اعداد  2

املوالية ميزانية الدولة للسنة املالية   

وحدة التصرف في امليزانية -

 حسب االهداف 

اإلدارة العامة للمصالح  -

 املشتركة، 

 اإلدارة العامة للمنشآت-

 واملؤسسات العمومية 

قبل موفى  

 ارس  شهر م

 منظومة عليسة
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موافاة رؤساء البرامج بأنموذج محين لوثيقة  2

املشروع السنوي لألداء طبقا لألنموذج الوارد 

املنشور وبالتوجهات العامة الواردة به التي ضمن 

يتعين االلتزام بها عند اعداد وثائق ميزانية السنة  

 القادمة

 رؤساء البرامج 

 رؤساء البرامج الفرعية 

دات العملياتية رؤساء الوح  

 مخاطبي الوحدة لدى البرامج 

الفاعلين العموميينةاملعنيين  

 بنشاط البرنامج

للمصالح  اإلدارة العامة 

 املستركة 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

فور التوصل 

بمنشور رئيس  

 الحكومة 

التراسل 

 االلكتروني 

 

إعالم رؤساء البرامج بأسقف اإلعتمادات - 3

ددة من طرف وزارة املالية ودعوتهم املح

لتحيين وثيقة املشروع السنوي لألداء  

االعتبار اسقف للسنة املوالية أخذا بعين 

 االعتمادات املحددة

 وزارة املالية 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

 رؤساء البرامج 

 

مباشرة بعد 

التوصل 

بمكتوب وزارة  

املالية املحدد 

ألسقف 

االعتمادات 

 ماي(  31)

التراسل 

 األكتروني  

 

  

تجميع  املشاريع السنوية لألداء الخاصة   4

ودراستها وموافاة رؤساء  بمختلف البرامج 

البرامج بمالحظات الوحدة  ثم صياغة 

النسخة النهائية من الوثيقة بعد التوصل 

 بالوثائق املحينة الخاصة بكل برنامج 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

اء البرامج رؤس  

بمختلف مخاطبي الوحدة 

 البرامج

 رؤساء البرامج الفرعية 

التراسل  جوان   15قبل 

 األكتروني  
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السنوي لألداء   شروعوثيقة املإرسال  5

إلى وزارة املالية مصحوبة بوثيقة  ملهمةالخاصةبا

ميزانية الوزارة للسنة املوالية مشروع   

 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

للمصالح  إلدارة العامة ا

 املشتركة 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات الغمومية 

 

 جوان   15قبل 
التراسل 

 األكتروني  

 منظومة عليسة

  

املركزية للتصرف في  تلقي مالحظات الوحدة  6

امليزانية حسب األهداف بوزارة املالية حول وثيقة 

روع السنوي لألداء شامل  

ذه املالحظات تحيين الوثيقة على ضوء ه

ية عنبالتنسيق مع البرامج امل  

  

 

  

إرسال الوثيقة في نسختها النهائية إلى  وزارة املالية   7

إثرها تتولى الوحدة املركزية للتصرف في امليزانية  

حسب األهداف بوزارة املالية لتتولى هي إريالها 

ملجلس نواب الشعب مصحوبا  بمذكرة في 

 ها دعيزاينة التي الغرض )الوثيقة املوحدة للمي

للتصرف في ميزانية  لهيئة العامة املتصرف با

 الدولة(

 ت او  31قبل  

 

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  5 
 

 

 

 

 

 

 عداد إطار النفقات متوسط املدىقيادة أشغال إ:2االجراء عدد

املنظومة  االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املعتمدة 

صوص القانونيةاملراجع و الن  املالحظات 

رؤساء البرامج للشروع في اعداد إطار  دعوة 1

املوالية  للسنوات الثالث  النفقات متوسط املدى

ومدهم بوثيقة أولية في الغرض    ة املعنيةنللس

 العتمادها 

 رؤساء البرامج  

 رؤساء البرامج الفرعية 

 رؤساء الوحجات العملياتية 

 مخاطبي الوحدة لدى البرامج 

رة العامة للمصالح  إلداا

 املستركة 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

 

 15قبل موفى 

 أفريل 

  14مؤرخ في  2019لسنة  1067حكومي عدد األمرال- 

املتعلق بمهام رئيس البرنامج 2019نوفمبر   

 سبتمبر 7 مؤرخفي 2018 لسنة 760 األمرحكوميعدد-

زارة املتعلقبإحداثوحدةتصرفحسباألهدافبو  2018

تكنولوجياتاالتصالواالقتصادالرقميإلنجازمشروعتطوير 

 التصرففيميزانيةالدولةوبضبطتنظيمهاوطرقسيرها 

ة  يزانيممنشور السيد رئيس الحكومة حول إعداد -

 الدولة للسنة املوالية

 

 

ر النفقات متوسط األداء  طأمشاريع  تجميع  2

ملختلف البرامج والهياكل املعنية بإعداد امليزانية  

ج رؤساء البرام  

 مخاطبي الوحدة لدى البرامج 

 
راسل األكتروني الت  
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ودراستها وموافاة رؤساء البرامج بمالحظات الوحدة  

ثم صياغة النسخة النهائية من الوثيقة بعد 

 التوصل بالوثائق املحينة الخاصة بكل برنامج

الفرعية للشؤون املالية اإلدارة   

إدارة متلبعة التصرف في 

 املنشآت واملؤسسات العمومية

 

شروع إطار النفقات متوسط املدى  وثيقة املإرسال  3

إلى وزارة املالية  للمهمة  

 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

أفريل  20قبل   
التراسل  

 األكتروني 

 

شروع إطار النفقات مجلسات مناقشة املشاركة في 4

مع   متوسط املدى للمهمة مع مصالح وزارة املالية 

قصد  ساء البرامجرؤ 

  تقييمتنفيذالسنةالفارطةوتحيينميزانيةالسنة

 الجارية

 وزارة املالية 

 ؤساء البرامج ر 

اإلدارة العامة للمصالح  

 املشتركة 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 العمومية واملؤسسات 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

ماي   31قبل 

بالتنسيق مع  

 وزارة املالية 

   

توب تحديد أسقف ميزانيات املهمة  التوصل بمك 5

للسنة املعنية بإعداد امليزانية والسنتين املواليتين  

 لها 

 وزارة املالية 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

ماي  31  منظومة عليسة 
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 ( مشروع امليزانيةي لألداء +وثيقة وثائق ميزانية الوزارة للسنة املوالية )وثيقة املشروع السنو  مناقشة  : 3االجراء عدد

املنظومة  االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية

امليزانية الوزارة واملشروع السنوي روع مناقشة مش 1

هيئة العامة  لألداء  للمهمة بمقر وزارة املالية )ال 

رؤساء البرامج   للتصرف في ميزانية الدولة( بحضور 

 لهياكل املعنية  وممثلين عن كال

 رؤساء البرامج -

رئيس وحدة التصرف في  -

 امليزانية حسب األهداف

 مراقب املصاريف العمومية-

دارة العامة  اإل ممثل عن  -

 للمصالح املشتركة 

اإلدارة العامة  ممثل عن -

 العموميةللمنشآت واملؤسسات 

املتصرف بالهيئة العامة  -

 للتصرف في ميزانية الدولة

جويلية  20قبل   حضوري 

لسنة  1067حكومي عدد األمرال-

  2019نوفمبر  14مؤرخ في  2019

 املتعلق بمهام رئيس البرنامج
 

 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة  حوصلة نتائج املناقشات بالتنسيق مع وزارة املالية   2
 قبل موفى شهر جويلية

 تراسلال

 االلكتروني 
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عرض املشروع النهائي لنتائج املناقشات على أنظار   3

 السيد الوزير باعنبار نقاط التحكيم إن وجدت 

العامة للمنشآت اإلدارة 

 واملؤسسات العمومية 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

التراسل 

 االلكتروني 

  

نتائج املناقشات ضمن  إدراج التعديالت الواردة ب 4

 منظومة أمد 

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 
 أمد

  

ارسال النسخة النهائية ملشروع امليزانية محينة   5

للقدرة لوزارة املالية مصحوبا باملشروع السنوي 

 على األداء. 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب االهداف

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة 

 

كتروني  لالتارسالإل  

  

املساهمة في اعداد الوثيقة املوحدة للميزانية   6

للسنة املوالية الخاصة باملهمة التي تعدها مصالح  

 وزارة املالية  

املتصرف بالهيئة العامة  

 للتصرف في ميزانية الدولة

 اإلدارة الفرعية للشؤون املالية 

إدارة متابعة التصرف في املنئآت  

 واملؤسسات العمومية 

امليزانية  صرف في وحدة الت

 حسب االهداف

أوت  31قبل   البريد االكتروني  

  

 

II- تقييم أداء السنة الفارطة 

 للسنة املنقضية بالتنسيق مع مختلف البرامج  عداد وثيقة التقرير السنوي لألداء قيادة أشغال إ :  4االجراء عدد

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املتدخلة األطراف املعنية  املنظومة  االجال 

 املعتمدة 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية
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ثيقة االتقرير السنوي تقرير أولي لو إعداد - 1

لألداء للسنة ااملنقضية وموافاة رؤساء  

البرامج به ودعوتهم للشروع في اعداد 

  الخاص بكلاالتقرير السنوي لألداء  

برنامج وتنظيم جلسات حوار التصرف 

قييم أداء  البرامج الفرعية والوحدات لت

العملياتية والفاعلين العموميين التابعين  

 لكل برنامج

التقرير  األولي  تعده الوحدة طبقا   -

لألنموذج الوارد ضمن منشور رئيس 

الحكومة حول اعداد ميزانية الدولة  ويتم 

 تحيينه سنويا بعد صدور املنشور. 

 رؤساء البرامج 

رعية رؤساء البرامج الف  

 رؤساء الوحدات العملياتية 

الفاعلين العموميينةاملعنيين  

 بنشاط البرنامج

مختلف   مخاطبي الوحدة لدى

 البرامج
 

فيفري   15قبل  التراسل  

 االلكتروني 

  14مؤرخ في  2019لسنة  1067حكومي عدد األمرال-

املتعلق بمهام رئيس البرنامج 2019نوفمبر   

ة  يزانيمد منشور السيد رئيس الحكومة حول إعدا-

 الدولة للسنة املوالية

  سبتمبر 7 مؤرخفي 2018 لسنة 760 األمرحكوميعدد -

املتعلقبإحداثوحدةتصرفحسباألهدافبوزارة  2018

تكنولوجياتاالتصالواالقتصادالرقميإلنجازمشروعتطوير 

 التصرففيميزانيةالدولةوبضبطتنظيمهاوطرقسيرها 

 

 
 

 

تجميع  تقارير االداء  الخاصة بمختلف  2

البرامج والهياكل املعنية بإعداد امليزانية  

بمالحظات ودراستها وموافاة رؤساء البرامج 

وحدة  التصرف في امليزانية حسب 

األهداف، ثم صياغة النسخة النهائية من 

الوثيقة بعد التوصل بالوثائق املحينة 

 الخاصة بكل برنامج 

وحدة التصرف في امليزانية  

 حسب األهداف 

 رؤساء البرامج 

اطبي الوحدة بمختلف مخ

 البرامج

 

 

 

 

أفريل  20قبل   

 

التراسل 

 االكترونيي

 

النهائية من التقرير السنوي  ارسال النسخة 3

لألداء للسنة املنقضية الخاصة باملهمة  

 لوزارة املالية 

وحدة التصرف في امليزانية  

 بريد إلكتروني  حسب االهداف

 

 

III- ةالسنةالجارية يزانيمتنفيذ 

III-1 برمجة السنوية للنفقات ال 
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 إعداد جداول البرمجة السنوية للنفقات  أشغال   متابعة  : 5االجراء عدد

 

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

السنوية   األولية البرمجةالشروع في إعداد جداول  1

للنفقات العمومية في إطار منظومة التصرف في  

امليزانية حسب األهداف على إثر مصادقة مجلس 

مع  املالية بالتنسيقالنواب على مشروع قانون 

 مختلف رؤساء البرامج 

 

 رئيس برنامج القيادة واملساندة -

 رؤساء البرامج العملياتية -

اإلدارة العامة للمصالح  -

 ة املشترك

اإلدارة العامة للمنشآت -

 واملؤسسات العمومة

وحدة التصرف في امليزانية -

 حسب األهداف 

مختلف  لدى مخاطبي الوحدة 

 البرامج 

قبل موفى شهر 

ديسمبر من  

السنة التي 

تسبق السنة 

 املالية 

EXCEL 

  2012لسنة  2878األمر عدد 

  2012نوفمبر  19املؤرخ في 

املتعلق بمراقبة املصاريف  

 العمومية 

  25رار رئيس الحكومة عدد ق

املتعلق بضبط   2013لسنة 

إجراءات البرمجة السنوية  

 للنفقات والتأشير عليها

 قانون املالية للسنة 

 

لسنة  1067حكومي عدد األمرال-

  2019نوفمبر  14مؤرخ في  2019

 املتعلق بمهام رئيس البرنامج

 

يتم اعتماد الدليل التطبيقي للبرمجة  

تم إعداده من السنوية للنفقات الذي 

التصرف حسب األهداف   حدة و قبل 

لنركيز منظومة التصرف في ميزانية  

بالتنسيق مع   الدولة لدى وزير املالية

الهيئة العامة ملراقبة املصاريف  

 العمومية 

توفير جميع املعطيات املالية ) موارد عامة   2

،الفروض الخارجية املوظفة،  مليزانية الدولة

( للبرامج العملياتية   صندوق تنمية املواصالت

إلعداد جداول البرمجة السنوية األولية  

 للنفقات الخاصة بهم

 رئيس برنامج القيادة واملساندة 

 رؤساء البرامج العملياتية -

اإلدارة العامة للمصالح  -

 املشتركة 

للمنشآت اإلدارة العامة -

 واملؤسسات العمومية 

EXCEL 

 البريد االلكتروني 

 أدب

 

 

البرمجة السنوية األولية   إعداد جداول  3

  للنفقات الخاصة ببرنامج القيادة واملساندة

 وبالبرامج العملياتية 

إدراج املعطيات املتعلقة بتنفيذ السنة الفارطة  -

 حسب األقسام تعهدا ودفعا 

 نامج القيادة واملساندة رئيس بر 

 رؤساء البرامج العملياتية -

اإلدارة العامة للمصالح  -

 املشتركة 

 جانفي   20قبل 
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إدراج اعتمادات السنة املالية وفق البرمجة  -

 املضبوطة  

 إعداد تقرير تنفيذ اعتمادات السنة الفارطة -

ارة العامة للمنشآت اإلد-

 واملؤسسات العمومية 

مخاطبي الوحدة لدى مختلف  

 البرامج

إرسال جداول البرمجة السنوية للنفقات إلى   4

مصالح مراقب املصاريف العمومية مصحوبة  

 يع الوثائق املؤيدة لهابجم

 رئيس برنامج القيادة واملساندة 

 ورقي 

 

الجداول من قبل مراقب التأشير على هاته  5

 املصاريف العمومية نقطة انطالق تنفيذ امليزانية، 

 مراقب املصاريف العمومية

 
 ورقي 

  

إعالم  البرامج العملياتية ووحدة التصرف في  6

 ئق املؤشر عليهاامليزانية حسب األهداف بالوثا

 رئيس برنامج الفيادة واملساندة 

 ملشتركة ا اإلدارة العامة للمصالح
 مراسلة الكترونية  

  

 

 

 

 

 

 تحيين جداول البرمجة السنوية للنفقات  متابعة : 6االجراء عدد

تمدةاملنظومة املع االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات املراجع و النصوص القانونية 

البرمجة السنوية للنفقات على تحيين جداول  1

 األقل مرتين في السنة متضمنة: 

 اإلنجازات تعهدا ودفعا إلى تاريخ التحيين -

 التحويالت املنجزة -

 التحويالت املبرمجة للفترة املقبلة  -

 رئيس برنامج القيادة واملساندة 

 رؤساء البرامج العملياتية 

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

على األقل  

 مرتين في السنة 

EXCEL 

  2012لسنة  2878األمر عدد 

  2012نوفمبر  19املؤرخ في 

املتعلق بمراقبة املصاريف  

 العمومية 

يتم اعتماد الجداول النوذجية الواردة 

من قبل الوحدة املركزية للتصرف فبي 

ميزانية الدولة حسب األهداف بوزارة  

 املالية 
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إعادة توزيع االعتمادات وفق تقدم االنجاز  -

 جة الشراءات العمومية وتحيين برم

إلى   امجاعتمادات البر إعداد تقرير تقدم تنفيذ  -

 تاريخ التحيين

مخاطبي وحدة التصرف في 

امليزانية حسب األهداف 

 لف البرامجبمخت

 

  25قرار رئيس الحكومة عدد 

املتعلق بضبط   2013لسنة 

إجراءات البرمجة السنوية  

 للنفقات والتأشير عليها

لسنة  1067حكومي عدد األمرال-

  2019نوفمبر  14ؤرخ في م 2019

بمهام رئيس البرنامجاملتعلق   

 

إرسال جداول تحيين البرمجة السنوية للنفقات إلى   2

مصالح مراقب املصاريف العمومية مصحوبة  

 لوثائق املؤيدة لهابجميع ا

 ورقي

 

التأشير على هاته الجداول من قبل مراقب  3

 املصاريف العمومية  

 مراقب املصاريف العمومية

 

 
 ورقي

 

إعالم رؤساء البرامج العملياتية ووحدة التصرف في   4

امليزانية حسب األهداف بعملية التأشير على  

 الوثائق املحينة

 ة  رئيس برنامج القيادة واملساند

 اإلدارة العامة للمصالح املشتركة 

 

 تراسل إلكتروني 

 

 
 

 

 تصرف البرنامج   ميثاق:  إعداد 7االجراء عدد

املنظومة  االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل 

 املعتمدة 

القانونيةاملراجع و النصوص   املالحظات 
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1 

 

توثيق حوار البرنامج لإعداد ميثاق تصرف 

التصرف ووضع جملة من القواعد األساسّية  

وتحديد دور كل املتدخلين في تحقيق لتنظيمه 

 أهداف البرنامج

 رؤساء البرامج 

 رؤساء البرامج الفرعي

 رؤساء الوحدات العملياتية 

 رؤساء الفاعلين العموميين

التصرف في امليزانية  وحدة 

 حسب األهداف 

الح املشتركة  اإلدارة العامة للمص

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 
 

 

 

 

 

 

 بريد إلكتروني

 

 منظومة عليسة

لسنة  1067حكومي عدد األمرال -

  2019نوفمبر  14مؤرخ في  2019

 املتعلق بمهام رئيس البرنامج

األنموذج الوارد من وزارة املالية -

)الوحدة املركزية للتصرف في امليزانية 

 ( األهدافحسب 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نفيذ برنامج التكوين السنوي في التصرف في امليزانية حسب األهداف  : ت8االجراء عدد
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وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

املتدخلة األطراف املعنية   املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال 

 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

 

5 

 

برنامج التكوين السنوي   ضبط

الخاص بمنظومة التصرف في 

 برنامج   امليزانية حسب األهداف

تنفيذ برنامج التكوين السنوي  

الخاص بمنظومة التصرف في 

ختيار  : اامليزانية حسب األهداف

املنشطين الذين يشرفون على  

دورات التكوينية  التنشيط 

بالتنسيق مع الوحدة املركزية  

 زارة املالية و ب

يار مكان تنظيم الدورة  اخت-

والتنسيق مع هياكل الوزارة  

املعنية بخصوص مستلزمات  

 فترة االستراحة 

وحدة التصرف في  -

امليزاينة حسب  

 األهداف 

شط الدورة  من-

 التكوينية 

شاركين: إطارات  امل-

الوزارة املتدخلين في  

تركيز املنظومة و  

مخاطبي الوحدة  

بمختلف الفاعلين  

 موميين عال

  ز إدارة التجهي -

: بالنسبة  والوسائل

ت فترة  ماستلزنمل

 االستراحة 

 

 

على مدار  

السنة  

وحسب  

روزنامة يتم  

ضبطها  

حسب  

الحاجة  

ومتطلبات  

 املرحلة

 تراسل الكتروني

 

 منظومة عليسة 

 

 

 2018سبتمبر  7املؤرخ في   2018لسنة  706األمر  عدد 

املتعلق بإحداثوحدةتصرفحسباألهدافبوزارة  

تصالواالقتصادالرقميإلنجازمشروعتطوير  تكنولوجياتاال

 التصرففيميزانيةالدولةوبضبطتنظيمهاوطرقسيرها 
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6 

دعوة املعنيين باملشاركة في دورة  -

 التكوين 

وتوفير  تنظيم الدورات التكوينية  -

اللوجستية   املستلزمات 

االستراحة   فترة  ومستلزمات 

الوزارة  مصالح  مع  بالتنسيق 

 املختصة 

املكون    - جدول    :  خالص  ارسال 

للمصالح   العامة  لإلدارة  إحالة 

االتعاب  يتضمن مذكرة  املشتركة 

املكون+   طرف  من  عليها  مؤشر 

باملكون   خاص  بالتدريس  إذن 

طرف إدارته االصلية +  مسلم من  

بحصة   الخاص  الحضور  بطاقة 

 التكوين املعنية 

 تقييم الدورات النكوينية -

 

اإلدارة العامة  -

للمصالح املشتركة:  

بالنسبة لخالص  

مستحقات املنشط  

الجاري   طبقا للتراتيب 

 بها العمل 

 

وحدة التصرف في  -

امليزانية حسب  

 االهداف 
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 بالوزارة:ةالرقابة الداخليمنظومة  تركيز املساهمة في :  9االجراء عدد

 

وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز  املراحل 

 الخدمة ( 

األطراف املعنية  

 املتدخلة

ظومة املن االجال

 املعتمدة 

القانونيةاملراجع و النصوص   املالحظات 

1 

 

2 

 

 

إعداد مذكرة مشتركة    -

تنشر لكل هياكل الوزارة  

تتعلق بتركيز نظام  

الرقابة الداخلي تتضمن  

املفاهيم والغاية من  

تركيز هذا النظام  

 في الغرض  ورونامة 

وحدة التصرف في  -

امليزاينة حسب  

 األهداف 

رئيس برنامج القيادة  -

 واملساندة  

في ظرف  

سنتين من  

تاريخ إنخراط  

الوزارة في 

نظام الرقابو 

 املعدلة 

 تراسل الكتروني 

 

 منظومة عليسة

املركزية    املذكرة - الوحدة  عن  الصادرة  التوجيهية 

أفريل    06بتاريخ    امليزانية حسب لوزارة املالية للتصرف في  

2017 

 

 2018سبتمبر  7املؤرخ في   2018لسنة  706األمر  عدد 

املتعلق بإحداثوحدةتصرفحسباألهدافبوزارة  
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3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

اعداد مقررات احداث   -

ة القيادة لتركيز  لجن

الرقابة  منظومة  

 الداخلية 

اعداد مقرر لجنة   -

جان  احداث الل

العملياتية لتركيز  

لرقابة  منظومة ا

 الداخلية للميزانية 

اعداد مقرر لجنة   -

احداث اللجنة  

العملياتية لتركيز  

منظومة الرقابة  

بالبرامج  الداخلية 

 العملياتية

اعداد مقررات احداث   -

 فرق العمل  

مع   - ئيس  ر   التنسيق 

القيادة واملساندة   برنامج 

املصاريف   ومراقب 

منظومة  لتركيز  العمومية  

الرؤساء البرامج  -

 العملياتية

ل املكونة  فرق العم  -

 في الغرض

راقب املصاريف  م-

 العمومية 

مقرر لجنة القيادة  -

لتركيز نظام الرقابة  

 الداخلية 

 

 -2019) مارس 

مارس  

(بالنسبة  2021

لنظام الرقابة  

الداخلية  

 للميزانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراسل الكتروني 

 

 نظومة عليسةم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكنولوجياتاالتصالواالقتصادالرقميإلنجازمشروعتطوير  

 لةوبضبطتنظيمهاوطرقسيرها التصرففيميزانيةالدو 

 

  2019نوفمبر  14مؤرخ في  2019لسنة  1067حكومي عدد األمرال-

 املتعلق بمهام رئيس البرنامج
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9 

 

 

الداخلية     الرقابة 

 للميزانية  

مع    - رؤساء  التنسيق 

لتركيز     منظومة البرامج 

بالبرامج    ةالرقابة الداخلي

 العملياتية

تركيز   الرقابة   منظومةمراحل 

 الدخلية: 

وصف املسار  1 •

 واملسارات الفرعية 

 خاطر تحديد وتحليل امل2 •

وصف األنشطة  3 •

 الرقابية

 تقييم املخاطر 4 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراسل الكتروني 

 

 منظومة عليسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14مؤرخ في  2019لسنة  1067حكومي عدد األمرال-

املتعلق بمهام رئيس البرنامج  2019نوفمبر   
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تقييم املسار وخطة  5 •

 العمل 

يتم عرض مخرجات عمل فرق  -

العمل على اللجنة العملياتية  

  ةالرقابة الداخليمنظومة  لتركيز 

ا أو تعديلها  عليها واملصادقة لدرسه

وذلك خالل جلساتها التي يرأسها 

ريس برنامج القيادة واملساندة  

 ور للمرحلة القادمة ذن باملر واال 

يتم عرض مقترحات والتوصيات -

ياتية  الصادرة عن اللجان العمل

منظومة  على لجنة قيادة تركيز 

للمصادق عليها  ة الرقابة الداخلي

 أو تعديلها   
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 : ( SI performanceمنظومة متابعة األداء )   إستغالل : 10االجراء عدد

 

املراح

 ل

وصف مفصل ملراحل 

 اإلجراء ) إنجاز الخدمة ( 

جع و النصوص القانونيةاملرا املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة   املالحظات 

1 

 

 

 

 

وحدة التصرف في  -

ميزانية حسل األهداف  

هي املتصرف في املنظومة  

"Administrateur   "

ودورها يتمثل أساسا  

كل املتدخلين في   أطيرفيت

منظومة التصرف في  

 رؤساء البرامج -

 رؤساء البرامج الفرغية -

 ات العملياتية رؤساءالوحد-

 رؤساء الفاعلين العموميين -

 بصفة دورية
 منظومة متابعة األداء 

https://performance.finances.gov.tn 

سبتمبر   7املؤرخ في   2018لسنة  706األمر  عدد 

 حسب  وحدةتصرف بإحداث املتعلق 2018

 االتصال تكنولوجيات بوزارة  األهداف

 تطوير مشروع إلنجاز  الرقمي واالقتصاد

 تنظيمها بضبط و الدولة  ميزانية  في التصرف

 سيره وطرق 
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2 

امليزانية حسب األهداف  

الستعماال املنظومة  

بالشكل املطلوب حتى  

ملتابعة عة جتكون أداة نا

أداء البرامج) عن طريق  

لوحات قيادة  تتضمن  

تطور مؤشرات قيس  

 األداء...(

إدراج املعطيات   -

والبيانات األساسية  

األولية ضمن املنظومة  

دة بقية البرامج  نومسا

على استغاللها وتحصيل  

املعطيات الراجعة لهم  

 بصفة دورية

مخاطبي الوحدة بكل برنامج  -

ركزية للتصرف في  الوحدة امل-

امليزانية حسب األهداف  

 لوزارة املالية 

 
 
 
 

 : حيين موقع واب الوزارة في الجزء  الخاص بالتصرف في امليزانية حسب األهداف : ت01االجراء عدد
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وصف مفصل ملراحل اإلجراء )  املراحل 

الخدمة (إنجاز   

األطراف املعنية  

 املتدخلة

 املالحظات املراجع و النصوص القانونية املنظومة املعتمدة االجال

1 

 

 

 

 

 

2 

خاص  - قسم  وضع 

بالتصرف في امليزانية حسب  

األهداف على مستوى املوقع  

الخاص   الرسمي  االلكتروني 

باملوقع   وربطه  بالوزارة 

الرسمي للتصرف في امليزانية  

ا األهداف  لخاص  حسب 

 بوزارة املالية وتأمين  

تطور  - نسق  حسب  تحيينه 

املنظومة تحديث  تركيز 

بمنظومة   الخاص  القسم 

امليزاني في  حسب  التصرف  ة 

األهداف على مستوى املوقع  

الخاص   الرسمي  االلكتروني 

تحيينه   وتأمين  بالوزارة 

وحدة التصرف في  -

امليزانية حسب  

 هداف اال 

املسؤول عن املوقع   - 

 الرسمي بالوزارة  

مكتب أنظمة   -

 املعلومات

 

 www.mtcen.gov.tn بصفة دورية 

سبتمبر   7املؤرخ في   2018لسنة  706األمر  عدد 

 حسب تصرف وحدة بإحداثاملتعلق  2018

 االتصال تكنولوجيات بوزارة  األهداف

 في تطويرالتصرف مشروع  إلنجاز واالقتصادالرقمي 

 سيرها  وطرق  تنظيمها  بطبض  و الدولة ميزانية
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تركيز   تطور  نسق  حسب 

 املنظومة 

www.gbo.tn 

 

 

 : البرامج ة ومخاطبي الوحدة لدى مختلف إعداد قرارات تسمية رؤساء البرامج  ومقررات تسمية رؤساء البرامج الفرعي: 11االجراء عدد

وص القانونيةاملراجع و النص  املنظومة املعتمدة االجال األطراف املعنية املتدخلة  وصف مفصل ملراحل اإلجراء ) إنجاز الخدمة (  املراحل   املالحظات 

1 

 

2 

 

 

3 

تقبل توجيهات السيدالوزير بخصوص اسم  -

 رئيس البرنامج املعني  

وعرضها - البرامج  لرؤساء  بالنسبة  قرار  مشروع  إعداد 

إستكمال   ثم  الوزير  السيد  نشرها    إجراءاتلتأشيرة 

 بالتنسيق مع الهياكل املعنية

مقررا  - الفرعية  اعداد  البرامج  رؤساء  تسمية  ت 

البرامج وباقتراح من رؤساء  املعنيين وعرضها    بالتنسيق 

 على السيد الوزير للتأشير عليها

  

 السيد الوزير  -

وحدة التصرف في امليزانية  -

 األهداف حسب 

 

فة حينية  بص 

بعد التوصل  

بتوجيهات  

السيد الوزير  

 في الغرض

 تراسل إلكتروني

 

صيغة ورقية  

بالنسبةللقرارات  

 واملقررات 

لسنة  1067عدد  حكومياألمرال-

  2019نوفمبر  14مؤرخ في  2019

 املتعلق بمهام رئيس البرنامج
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افقامل  ة السيدة نائلة الوسالتي الشريف املحرر  املراجع:  السيدة نائلة الوسالتي الشريف  :ة و

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   رئيسة وحدة التصرف في امليزانية حسب األهداف  الخطة الوظيفية  

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 إلمضاء                ا
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 وزارة تكنولوجيات االتصال          

 

 

II- الخاصة باملصالح الخصوصية  اإلجراءات 

 

 

 
 

لوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال على: تشتمل املصالح الخصوصية   

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات،  .1

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال،  .2

 امة لالقتصاد الرقمي واالستثمار واإلحصاء، اإلدارةالع .3

 .اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات العمومية .4
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 لتكنولوجيا املعلومات ليل إجراءات اإلدارة العامة د -1

 
 

والذي يتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا    2012سبتمبر    11مؤرخ في    2012لسنة    1998وفقا لألمر عـدد  

 بـــ: خاصة دارة العامة لتكنولوجيا المعلومات  تكلف اإل ،المعلومات واالتصال 

تكنولوجيا المعلومات   استعماالتلتنسيق بين مختلف المتدخلين قصد تطوير النظم المعلوماتية ودعم  ا •

 في القطاعين العام والخاص، 

بتكنولوجيا   • المتصلة  المجّددة  والمشاريع  والقطاعّية  الوطنّية  المشاريع  خصوص  في  الرأي  إبداء 

وتفادي كل ما من شأنه أن يمثل ازدواجية وظيفّية في ت والعمل على ضمان تكاملها وتناسقها  المعلوما

 البرمجة أو االستثمار، 

البرامج   • وإقتراح  المعلومات  تكنولوجيا  استعماالت  بتطوير  العالقة  ذات  والتحاليل  بالدراسات  القيام 

 .واآلليات الكفيلة بضمان حق النفاذ إليها

 الهيكل التنظيمي:
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 اإلجراءات:

 دراسة وإبداء الرأي بخطط العمل اإلعالمية لبعض الهياكل العمومية :1 عدد اإلجراء .1

املشاركة بلجان القيادة إلنجاز وتنفيذ بعض املشاريع املتصلة بمجال  :     2  عدداإلجراء .2

 اإلعالمية

عند  :    3  عدداإلجراء .3 فنية  استشارات  الصفقات  تقديم  مجال  يخّص  ما  في  الطلب 

قة باإلعالمية العموم
ّ
 ية املتعل

 تمثيل الوزارة بلجان الصفقات العمومية في مجال اإلعالمية:  4  عدداإلجراء .4

 هياكل العمومية بعض الب تقييم العروض املساهمة في لجان : 5  عدداإلجراء .5

 املساهمة في لجان تقييم العروض ملشاريع املخطط الوطني االستراتيجي  :6عدداإلجراء .6

 تنفيذ مشاريع برنامج اإلدارة االلكترونية   قيادة:  7  عدداإلجراء .7

 املساهمة في تنفيذ مشاريع برنامج اإلدارة االلكترونية :  8  عدداإلجراء .8

 املساهمة في انجاز مشاريع التحول الرقمي للهياكل العمومية : 9  عدداإلجراء .9

والنظم     10  عدد الجراءا .10 بالبرمجيات  النهوض  يخص  ما  في  فنية  استشارات  تقديم   :

 لوماتية املع

اإلدارة    :11  عدداالجراء .11 بمشاريع  املتعلقة  الترتيبة  أو  التشريعية  النصوص  اعداد 

 االلكترونية 

 إبداء رأي فني ومالحظات حول مشروع نّص تشريعي أو ترتيبي:12  عدداالجراء .12

 اقتراح مشاريع التحول الرقمي في مجال اإلدارة االلكترونية  : 13  عدداالجراء .13
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ات في مجال النهوض بالبرمجيات والنظم  مة في الندوات والتظاهر املساه:  14  عددالجراءا .14

 املعلوماتية 

 املساهمة في جلسات العمل مع املمولين  :15  عدداالجراء .15

 : تمثيل اإلدارة العامة لدى لجان اعداد مخطط التنمية 16  عدداالجراء .16

االستراتيجي:17  عدداإلجراء .17 الدراسات  بضبط  املتعلقة  االجتماعات  في  ة  املساهمة 

 للقطاع 

 » Tech4Tunisia «ببرنامج تمثيل اإلدارة العامة  :18عدداإلجراء .18

 تقييم العروض ملشاريعاملخطط الوطني االستراتيجي املساهمة في لجان :19 عدداإلجراء .19

ذات اهداف استراتيجية ) لجنة االمن  تمثيل اإلدارة العامة لدى لجان    :20عدداإلجراء .20

 جتماعية ( اال والسلم املجتمعي بوزارة الشؤون 

إعداد مقترحات لتطوير منظومة الصفقات العمومية في عالقة بقطاع  :21عدداإلجراء .21

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
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 دراسة وإبداء الرأي بخطط العمل اإلعالمية لبعض الهياكل العمومية : 1اإلجراء  •

 

 المالحظات 

 

  املالحظات املراجع 

القانونية، وثيقة  

 مقيسه... 

 إلجراء لمدقق  الوصف ال األطراف المتدخلة  اآلجال  معتمدة المنظومة ال
العدد  

 الرتبي 

 

 

 

 1998األمر عدد 

املؤرخ في  2012لسنة 

  2012سبتمبر  11

يتعلق بتنظيم وزارة  

تكنولوجيا املعلومات  

 واالتصال 

 

 منظومة عليسة   •

 التراسل االلكتروني •

 املراسالت الكتابية  •

 

حسب  

التراتيب 

الجاري بها  

 العمل

المشاريع   إدارة

 والبرامج

+ 

 الهيكل العمومي 

هيكل عمومي قصد االطالع على الدراسة وإبداء  من تلقي مكتوب  ➢
 الرأي 

1 

إدارة المشاريع  

 والبرامج

 خطة العمل :  دراسة 

 الخطة من الناحية الهيكلية والتنظيمية دراسة  -
 دراسة جدوى الخطة المذكورة  -
والميزانية المقترحة    دراسة المشاريع والبرامج المتواجدة بالخطة -

لها ومدى تماشيها مع توجهات الهيكل المعني والتوجهات الحالية  
 لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

 شاريعالنظر في الجدول الزمني إلنجاز هذه البرامج والم -

2 

إدارة المشاريع  

 والبرامج
إعداد بطاقة ملف في خصوص الخطة )موضوع الخطة، مرجع   ➢

 ت المثارة، المقترحات( المراسلة، المالحظا 
3 

إدارة المشاريع  

 والبرامج
 4 للهيكل المعني  مشروع إجابة )إبداء الرأي الفني( إعداد ➢
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إدارة المشاريع  

 والبرامج
لدراسته وتحيينه إن   األطراف المتدخلةعرض الملف على بقية  ➢

 وجدت مالحظات في الخصوص 
5 

اإلدارة العامة  

لتكنولوجيا 

 المعلومات 

في  إعداد النسخة األخيرة من اإلجابة المعدة للهيكل المعني ومذكرة   ➢
وإرسالها للديوان  )ممضاة من قبل السيد المدير العام(  الخصوص  

 بالوزارة. 

6 

 

 

 المشاركة بلجان القيادة إلنجاز وتنفيذ بعض المشاريع المتصلة بمجال اإلعالمية : 2اإلجراء  •
 

 المالحظات 

  املالحظات املراجع 

ونية، وثيقة  القان

 مقيسه... 

 لمراحل إنجاز اإلجراء وصف مدقق  المتدخلة األطراف  آجال اإلنجاز  المنظومة المعتمدة 
العدد  

 الرتبي 

لسنة   1998األمر عدد  

  11المؤرخ في  2012

يتعلق بتنظيم  2012سبتمبر 

 

 

حسب  

التراتيب 

الجاري بها  

 العمل

المشاريع  إدارة 

 والبرامج

+ 

تنفيذ  ➢ في  يتعلق  ما  كل  في  العمومية  الهياكل  لفائدة  والمساعدة  االستشارة  تقديم 
 بلجان القيادة   المساهمة المشاريع: 

1 
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وزارة تكنولوجيا المعلومات  

 ال واالتص
منظومة  •

 ليسة  ع
التراسل   •

 االلكتروني

 المراسالت •
 الكتابية 

 

 

 

 

 

لجنة القيادة بالهيكل  

 العمومي   

إدارة المشاريع  

 والبرامج
لجتقبل   ➢ مراحل  استدعاء  من  مرحلة  كل  في  القيادة  لجنة  وذلك  لسة  المشروع 

 دراسة وإبداء الرأي بالتقارير والملفات المصحوبة للمراسلة لل

2 

إدارة المشاريع  

 مشروع الهيكل المعني التقارير والملفات المتعلقة ب دراسة  ➢ والبرامج
3 

اإلدارة الفرعية  

 للهيكل المعني  داء الرأي الفني(مشروع إجابة )إب  إعداد ➢ لإلحاطة والمساندة 
4 

اإلدارة الفرعية  

 حضور اجتماعات لجان القيادة وإبداء الرأي بخصوص التقارير والملفات الواردة   ➢ لإلحاطة والمساندة 
5 

لجنة القيادة بالهيكل  

 محضر الجلسة المذكورة أعاله إلمضائه ناب موافات  ➢ العمومي   
6 
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 فنية عند الطلب في ما يخّص مجال الصفقات العمومية المتعلّقة باإلعالمية  تقديم استشارات: 3اإلجراء  •
 

 المالحظات 

القانونية،  املالحظات املراجع 

 مقيسه... وثيقة 
 آجال اإلنجاز  المنظومة المعتمدة 

األطراف  

 المتدخلة 
 لمراحل إنجاز اإلجراء وصف مدقق 

العدد  

 الرتبي 

 

 

  2014لسنة    1039عدد  مر  األ  -

يتعلق  2014مارس    13مؤرخ في  

 بتنظيم الصفقات العمومية 

  2012لسنة    1998األمر عدد    -

في     2012سبتمبر    11المؤرخ 

تكنولوجيا   وزارة  بتنظيم  يتعلق 

 المعلومات واالتصال 

منظومة  •
 ليسة  ع

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت  •
 الكتابية 

 

 

التراتيب   حسب 

بها   الجاري 

 العمل

إدارة المشاريع  

 والبرامج

+ 

 العمومي  الهيكل

)كراس الشروط، العناصر المرجعية لمنظومة معينة...(   تلقي مراسلة   ➢
لطلب استشارة فنية في خصوص الصفقات العمومية من قبل الهياكل  

 . العمومية

1 

اإلدارة الفرعية  

لإلحاطة  

 والمساندة

الفنية ➢ االستشارة  العمومية     دراسة   الصفقات  خصوص  للهيكل  في 
 المعني 

2 

رة الفرعية  اإلدا

لإلحاطة  

 والمساندة
 للهيكل المعني  مشروع إجابة )إبداء الرأي الفني( إعداد ➢

3 

إدارة المشاريع  

 والبرامج 
لدراسته وتحيينه إن وجدت   األطراف المتدخلةعرض الملف على بقية  ➢

 مالحظات في الخصوص 

4 

اإلدارة العامة  

لتكنولوجيا 

 المعلومات 

ن اإلجابة المعدة للهيكل المعني )ممضاة من قبل  إعداد النسخة األخيرة م ➢
 وإرسالها للهيكل المعني. السيد المدير العام( 

5 
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 تمثيل الوزارة بلجان الصفقات العمومية في مجال اإلعالمية : 4اإلجراء  •
 

 المالحظات 
القانونية، وثيقة  المالحظات المراجع

 مقيسه... 
 لمراحل إنجاز اإلجراء وصف مدقق  دخلة األطراف المت آجال اإلنجاز  المعتمدة المنظومة 

العدد  

 الرتبي 

  2014لسنة  1039األمر عدد  - 
المنظم   2014مارس  13مؤرخ في 

والنصوص المنقحة و    للصفقات العمومية
حيث ينّص على وجوب وجود  المتممة له ) 

ممثل عن السيد وزير تكنولوجيا  
الوزارّية   في اللجان المعلومات واالتصال 

لصفقات الخاصة بالبلدية للصفقات ولجان ا
 واللجنة العليا وبالجامعات( 

 

منظومة   •
 عليسة  

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت   •
 الكتابية 

 عند الحاجة  

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

المعلومات )إدارة  

 المشاريع والبرامج( 

+ 

 الهيكل العمومي المعني 

حول طلب تمثيل الوزارة بإحدى اللجان  تلقي مراسلة  ➢
 للصفقات العمومية. المختصة 

1 

اإلدارة الفرعية لإلحاطة  

 والمساندة
اعداد وإرسال مكتوب لتعيين ممثل عن الوزارة باللجنة   ➢

 المعني. المختصة للصفقات الى الهيكل 
2 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 المعلومات 
اعداد جدول محين حول التعيين والتعويض لممثلي   ➢

 الوزارة  في لجان الصفقات 
3 

  3على األقل 

أيام قبل انقاد  

 الجلسة 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

المعلومات + الممثل  

 المعني 

حول استدعاء ممثل الوزارة  لحضور  تلقي مراسلة  ➢
اجتماع  بإحدى اللجان المختصة للصفقات العمومية  

المتعلق باقتناء المعدات اإلعالمية أو  مصحوبا بالملف 
وذلك قبل    اسات المتصلة بذلك البرمجيات أو إعداد الدر

 . ثالثة أيام من تاريخ االجتماع. 

4 

تتّم دراسة هذه الملفات واستخالص المالحظات الفنية   ➢ الممثل المعني
 بها مع االعتماد على األمر المنظم للصفقات العمومية 

5 
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قبل انعقاد  

 الجلسة 

الممثل المعني + اإلدارة  

العامة لتكنولوجيا  

 المعلومات 

رح الملف على أنظار فريق العمل والرؤساء  ط ➢
المباشرين قبل االجتماع وذلك عند وجود عالقة بين  

والتوجهات المتعلقة بالقطاع أو وجود إشكاالت  الملف  
 . فنية تستوجب استشارات إلبداء الرأي

6 

 

عند تلقي 

 الدعوة

 الممثل المعني

  + 

 لجان الصفقات المختصة  

ت للهياكل العمومية  حضور اجتماعات لجان الصفقا ➢
المعنية  وإبداء الرأي بخصوص التقارير والملفات  

 7 الواردة 

 الهيكل العمومي المعني  اإلبان في   
 محضر الجلسة المذكورة أعاله إلمضائه ناب موافات  ➢

8 

 

 هياكل العمومية بعض البتقييم العروض المساهمة في لجان : 5اإلجراء  •
 

 المالحظات 
ونية،  القان المالحظات المراجع

 مقيسه... وثيقة 
 المنظومة المعتمدة 

آجال  

 اإلنجاز 
 لمراحل إنجاز اإلجراء وصف مدقق  األطراف المتدخلة 

العدد  

 الرتبي 

 

 
 

 

لسنة   1998األمر عدد  -
سبتمبر  11المؤرخ في  2012
يتعلق بتنظيم وزارة   2012

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
 

 

 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 المعلومات 

+ 

 الهيكل العمومي   

 . أخرىعمومية  بهياكلعروض تقييمالمساهمة في لجان  ➢
1 
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مقرر حول إحداث لجنة   -
 ي تقييم بالهيكل العموم

 

 منظومة عليسة  ▪
 التراسل االلكتروني ▪

 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 + المعلومات

 الهيكل العمومي   

بلجنة  تلقي مراسلة   ➢ تعيين عضو  طلب    تقييمحول طلب 
 ة هيكل عمومي عروض  لفائد

2 

 

لتكنولوجيا  اإلدارة العامة 

)إدارة    المعلومات

 المشاريع والبرامج(  

عمومي حول تعيين إطار كعضو  للهيكل التوجيه مكتوب   ➢
 طلب العروض المعني   تقييمبلجنة 

3 

 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

+ اإلطار    المعلومات

 المعني 

حضور أعمال  تقبل مراسلة صادرة عن الهيكل المعني ل ➢
 المحدثة  تقييملجنة ال

4 

 

 

 اإلطار المعني + 

العروض   تقييملجنة 

 بالهيكل العمومي المعني  
 المحدثة  تقييمحضور اجتماعات أعمال لجنة ال ➢

5 

منظومة الشراءات   -
 العمومية على الخط 

  المراسالت الكتابية -

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

المعلومات + اإلطار  

العروض   يمتقي لجنة المعني 

 بالهيكل العمومي  المعني 

المساهمة في إعداد كراس الشروط واإلعالن عن طلب   ➢
 العروض، 

6 

 

 +اإلطار المعني

العروض   تقييملجنة 

 بالهيكل العمومي  المعني 

العروض وإعداد التقارير الالزمة في الغرض    تقييمالقيام ب  ➢
 والمصادقة عليها صلب اللجنة، 

 

7 
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 +اإلطار المعني

العروض   تقييملجنة 

 بالهيكل العمومي المعني

والفني(   ➢ )المالي  النهائي  التقرير  إعداد  في  المساهمة 
 عرضالملف على أنظار لجنة الصفقات ذات النظر. 
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 المخطط الوطني االستراتيجيلمشاريعتقييم العروض المساهمة في لجان : 6اإلجراء  •
 

 المالحظات 

  المالحظات المراجع

يقة  القانونية، وث 

 مقيسه... 

 لمراحل إنجاز اإلجراء وصف مدقق  األطراف المتدخلة  آجال اإلنجاز  المنظومة المعتمدة 
العدد  

 الرتبي 

 

 

األمر عدد   -
لسنة   1998
المؤرخ   2012

سبتمبر   11في 
يتعلق  2012

بتنظيم وزارة 
تكنولوجيا  
المعلومات  
 واالتصال

مقرر حول  -
إحداث لجنة تقييم 
 بالهيكل العمومي

 يسة منظومة عل -
 التراسل االلكتروني -

 

 

اإلدارة العامة  

 + لتكنولوجيا المعلومات 

الهيكل العمومي   

 المستفيد 

  تقييم حول تعيين إطار كعضو بلجنة    لألطراف المتدخلةتوجيه مكتوب   ➢
 طلب العروض المعني 

 

1 

 منظومة عليسة  - 
 

اإلدارة العامة  

 . معنيال عروضتقييملجان  إعداد مقرر إحداث  ➢ لتكنولوجيا المعلومات 
2 

 منظومة عليسة  - 
  التراسل االلكتروني -

اإلدارة العامة  

 المحدثة  تقييملحضور أعمال لجنة ال دعوة األطراف المعنية   ➢ لتكنولوجيا المعلومات 
3 

  
 

 اإلطار المعني + 

 العروض   تقييملجنة 
 المحدثة  تقييمحضور اجتماعات أعمال لجنة ال ➢

5 
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 منظومة عليسة   • 

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت   •
 الكتابية 
 

 
 +اإلطار المعني

 العروض   تقييملجنة 

عرضالملف على  والمساهمة في إعداد التقرير النهائي )المالي والفني(   ➢
 أنظار لجنة الصفقات ذات النظر. 

 

6 
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 : قيادة تنفيذ مشاريع برنامج اإلدارة االلكترونية   7اإلجراء  •
 

العدد  

 الرتبي 
 األطراف المتدخلة  راء وصف مدقّق لمراحل انجاز اإلج 

  المالحظات المراجع المنظومة المعتمدة  آجال االنجاز 

 مقيسه... القانونية، وثيقة 

 المالحظات 

 البحث عن مصدر التمويل   مرحلة التأطير و 1
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

 شهر 

 

األمر عدد   - 
مؤرخ   2014لسنة  1039
  2014مارس  13في 

  ت العمومية المنظم للصفقا 
والنصوص المنقحة و  

حيث ينّص  المتممة له ) 
على وجوب وجود ممثل  
عن السيد وزير تكنولوجيا  

في  المعلومات واالتصال 
للصفقات  الوزارّية  اللجان

ولجان الصفقات الخاصة  
بالبلدية واللجنة العليا  

 وبالجامعات( 

 

 

 

 
 تحديد الحاجيات  2

إدارة النهوض بالبرمجيات  

  –ماتيةوالنظم املعلو 

 الهياكل املعنية 

  أشهر  02

 إعداد كراس الشروط واملصادقة عليها 3
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

 منظومة عليسة   • أشهر   02

 التراسل االلكتروني •

 المراسالت الكتابية •

 اإلعالن عن املنافسة  4
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

 يوم  45- 30

 تقييم العروض 5
بالبرمجيات  إدارة النهوض 

 والنظم املعلوماتية 

 أشهر  02
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6 
املصادقة على التقرير من طرف اللجنة املختصة واإلعالن عن  

 النتائج 

ممول   - اللجنة املختصة

 املشروع 

 شهر

 إبرام عقد الصفقة  7
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

 يوم  15

 ستغاللانجاز املشروع واال رحلة  متابعة م 8

إدارة النهوض بالبرمجيات  

لجنة   -والنظم املعلوماتية

 القيادة

 مدة العقد  

 إرسال الفواتير ومؤيدات الخالص 9

املسؤول على خالص 

فواتير املشاريع )سفيان  

 الدريدي( 

كلما وردت فاتورة  

 للمعالجة

 

 ختم الصفقة  10

إدارة النهوض بالبرمجيات  

اللجنة    -املعلوماتيةم والنظ

 ة املختص 

  شهر
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 المخطط الوطني االستراتيجي: المساهمة في تنفيذ مشاريع  8اإلجراء  •
 

 المالحظات 

المالحظات  

القانونية،   المراجع 

 مقيسه... وثيقة 

 لمراحل إنجاز اإلجراء وصف مدقق  األطراف المتدخلة  آجال اإلنجاز  المنظومة المعتمدة 
العدد  

 الرتبي 

 

 

 

 

  1998األمر عدد    -

  2012لسنة  

في     11المؤرخ 

 2012سبتمبر  

يتعلق بتنظيم وزارة  

تكنولوجيا 

المعلومات  

 واالتصال 

 

 حال وروده

إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

+ 

 اإلدارة املرسلة

 1 تلقي مراسلة لطلب تعيين عضو بلجنة القيادة

 ( يومان02) 

 

بالبرمجيات  إدارة النهوض 

 نظم املعلوماتية وال

مكتوب   التوجيه  بلجنة  للهيكل  كعضو  إطار  تعيين  حول  عمومي 

 القيادة
2 

 منظومة عليسة   •

التراسل   •
 االلكتروني

 حال وروده
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

عن   صادرة  مراسلة  لجنة    ةاملعني   الجهةتقبل  أعمال  لحضور 

 املحدثة  القيادة
3 
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 المراسالت الكتابية

 حسب املشروع 
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

املساهمة بلجنة القيادة في اعداد تصور املشروع في ما يتماش ى مع 

التوجهات واملشاريع االفقية واملساهمة في اعداد كراسات الشروط  

 واملصادقة على محرجات املشروع

4 
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 ل الرقمي للهياكل العمومية : المساهمة في انجاز مشاريع التحو 9اإلجراء  •
 

 المالحظات 

المالحظات  

القانونية،   المراجع 

 مقيسه... وثيقة 

 لمراحل إنجاز اإلجراء وصف مدقق  األطراف المتدخلة  آجال اإلنجاز  المنظومة المعتمدة 
العدد  

 الرتبي 

 

 

  1998األمر عدد    -

  2012لسنة  

في     11المؤرخ 

 2012سبتمبر  

يتعلق بتنظيم وزارة  

 تكنولوجيا

المعلومات  

 واالتصال 

 منظومة عليسة   •

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت   •
 الكتابية 

 حال وروده

إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

+ 

 الهيكل العمومي 

لطلب تعيين  أو البريد اإللكتروني    العادي  عبر البريدتلقي مراسلة  

 عضو بلجنة القيادة 
1 

 ( يومان02)

 

برمجيات  إدارة النهوض بال

 والنظم املعلوماتية 

مكتوب   التوجيه  بلجنة  للهيكل  كعضو  إطار  تعيين  حول  عمومي 

 لفائدة هيكل عمومي  القيادة
2 

 حال وروده
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 املعلوماتية والنظم 

لجنة   أعمال  لحضور  املعني  الهيكل  عن  صادرة  مراسلة  تقبل 

 املحدثة  القيادة
3 

 حسب املشروع 
النهوض بالبرمجيات    إدارة

 والنظم املعلوماتية 

املساهمة بلجنة القيادة في اعداد تصور املشروع في ما يتماش ى مع 

كراسات الشروط  التوجهات واملشاريع االفقية واملساهمة في اعداد  

 واملصادقة على محرجات املشروع

4 
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 م المعلوماتية : تقديم استشارات فنية في ما يخص النهوض بالبرمجيات والنظ10االجراء  •
 

العدد  
 الرتبي 

 األطراف المتدخلة  وصف مدقّق لمراحل انجاز اإلجراء 
 المالحظات    آجال االنجاز 

رسلة واالطالع عليه.  املعلوماتلوارد على اإلدارة العامة لتكنولوجيا  طلب استشارة فنية اتلّقي  1
ُ
 الجهة امل

 منظومة عليسة   • حال وروده 

التراسل   •
 االلكتروني

 الكتابية   المراسالت

عدد   - لسنة    1998أمر 

في    2012   11مؤرخ 

  المتعلق   2012سبتمبر  
وزارة   تنظيم  بضبط 

املعلومات  تكنولوجيا 

 واالتصال. 

 

 

 

 

 عالقة بالتوجهات االستراتيجية ومشاريع التحول الرقميلفنية في دراسة االستشارة ا 2
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية

 ( أيام 05)

 

 

 بحث عبر األنترنات في تجارب بعض البلدان )لالطالع واالستئناس...(.  3
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية

 ( أيام 05)

 

 

 أعمال مع الهيكل املعني تنظيم جلسات  4
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 الجهة املرسلة  –املعلوماتية 

  (أيام 05)

5 

إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم   اعداد اإلجابة لالستشارة الفنية

 املعلوماتية

 منظومة عليسة   • ( يوم 02)

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت  
 الكتابية 
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 لنصوص التشريعية أو الترتيبة المتعلقة بمشاريع اإلدارة االلكترونيةاعداد ا: 11االجراء  •
 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 آجال االنجاز  األطراف املتدخلة  وصف مدق

المنظومة  

 المعتمدة 

  المالحظات المراجع

 مقيسه... القانونية، وثيقة 

 

 املالحظات 

 إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم املعلوماتية  ل والتشريعي في املجادراسة االطار الترتيبي   1

منظومة   • شهر  01
 عليسة  

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت  
 الكتابية 

عدد   - لسنة    1998أمر 

في    2012   11مؤرخ 

  المتعلق   2012سبتمبر  
بضبط تنظيم وزارة تكنولوجيا  

 املعلومات واالتصال. 

 

 

 

 بحث في التجارب املماثلة  2
 يوم  15 إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم املعلوماتية 

 

  

 اعداد تصور للنص القانوني 3
– إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم املعلوماتية

 تإدارة الشؤون القانونية والنزاعا 

 شهر  01

 

  

 مع الهياكل املعنية   تنظيم جلسات أعمال 4
  –املعلوماتيةإدارة النهوض بالبرمجيات والنظم 

 الهياكل املعنية 

   يوم  15

   شهر  01 إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم املعلوماتية  صياغة النص القانوني 5

6 
النص   حول  والنزاعات  القانونية  الشؤون  إدارة  استشارة  طلب 

 القانوني

– إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم املعلوماتية

 والنزاعاتإدارة الشؤون القانونية 

   يوم  15
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7 
– إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم املعلوماتية استشارة الهاكل املعنية حول النص القانوني

 إدارة الشؤون القانونية والنزاعات

   يوم  15
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 الحظات حول مشروع نّص تشريعي أو ترتيبي: إبداء رأي فني وم12االجراء  •
 

العدد  

 الرتبي
ق ملراحل 

ّ
 األطراف املتدخلة  انجاز اإلجراء وصف مدق

 آجال االنجاز

 المنظومة المعتمدة 

  المالحظات المراجع

القانونية، وثيقة  

 مقيسه... 

 

 املالحظات 

1 
ع عليه )ُيمكن أن واالطال   املعلوماتتلّقي املشروع الوارد على اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 ....( .هيكل عمومي يكون مصدر اإلحالة للمشروع إدارة الشؤون القانونية والنزاعات أو

 إدارة الشؤون القانونية والنزاعات

رسلة
ُ
 الجهة امل

 منظومة عليسة   • حال وروده 

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت   •
 الكتابية 

االتصاالت  م  - جلة 

 التطبيقييةونصوصها 

  1998مر عدد  أأ -

مؤرخ   2012لسنة  

سبتمبر  11في  

  المتعلق 2012
بضبط تنظيم وزارة 

تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال. 

 

 

 

 

 

 

 القوانين والنصوص الترتيبية ذات العالقة. االطالع على مجلة االتصاالت وعلى كافة  2 
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية

 ( يومان02)

 

 

 دراسة الجوانب التقنية في املشروع.   3
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية

 ( أيام 05)

 

 

 ..(. األنترنات في تجارب بعض البلدان )لالطالع واالستئناس.بحث عبر  4
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية

 ( أيام 05)

 

 

5 

إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم   املشاركة في جلسة أو جلسات عمل ملناقشة املشروع والتحاور بشأنه.  

إدارة الشؤون القانونية  املعلوماتية+ 

 والنزاعات + الهياكل املعنية 

طبيعة  حسب 

هذه   وفي  املشروع 

العمل    املرحلة يكون 

ُمسّيرا من طرف  إدارة 

القانونية  الشؤون 

 والنزاعات    
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6 
أو   القانوني  النص  مشروع  إعداد  أشغال  تقّدم  تقديم مسايرة  خالل  من  الترتيبي 

 املالحظات واملقترحات التعديل في كّل مرحلة.

إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية

حسب طبيعة 

املشروع وفي هذه 

رحلة يكون العمل  امل

ُمسّيرا من طرف   

إدارة الشؤون 

 القانونية والنزاعات   

 

 مواكبة عملية النشر بالرائد الرسمي للنّص التشريعي أو الترتيبي.   7
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية

  إثر النشر االلكتروني  
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 اإلدارة االلكترونية : اقتراح مشاريع التحول الرقمي في مجال 13االجراء  •
 

العدد  

 الرتبي
ق ملراحل انجاز اإلجراء 

ّ
 المنظومة المعتمدة  آجال االنجاز األطراف املتدخلة  وصف مدق

  المالحظات المراجع

 مقيسه... القانونية، وثيقة 

 

 املالحظات 

 املماثلةدراسة الحاجيات وبحث في التجارب  1
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية  

عدد    يوم 15 لسنة    1998أمر 

في    2012   11مؤرخ 

  المتعلق   2012سبتمبر  
بضبط تنظيم وزارة تكنولوجيا  

 املعلومات واالتصال. 

 

 

 اعداد بطاقة مشروع  2

النهوض بالبرمجيات   إدارة 

اإلدارة  –والنظم املعلوماتية 

 العامة لتكنولوجيا املعلومات 

 يوم 05

 

 بطاقة مشروع  -

 املصادقة على بطاقة مشروع  3
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 املعلومات  

 يوم  02

 الوطنية في صورة املصادقة :  ادراحها بمشروع امليزانية أو االستراتيجية  4
العامة لتكنولوجيا  اإلدارة 

 املعلومات 
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 : المساهمة في الندوات والتظاهرات في مجال النهوض بالبرمجيات والنظم المعلوماتية 14االجراء  •
 

العدد  

 الرتبي
ق ملراحل انجاز اإلجراء 

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 آجال االنجاز
المنظومة  

 المعتمدة 

  المالحظات المراجع

 ... مقيسهالقانونية، وثيقة 

 

 املالحظات 

 . طلب للمساهمة بتقديم محاضرة في ملتقىتلّقي  1
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية 

منظومة   • حال ورودها 
 عليسة  

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت   •
 الكتابية 

  2012لسنة    1998أمر عدد  

  2012سبتمبر    11مؤرخ في  

وزارة   المتعلق تنظيم  بضبط 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

 

 

 

 

 

 الرفض دراسة الطلب واملصادقة أو  2

إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

اإلدارة العامة   –املعلوماتية 

 لتكنولوجيا املعلومات

 ومي 02

 

 

 اإلجابة بالرفض او املوافقة 3
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 املعلومات  

  يوم 01

 في صورة املوافقة : اعداد العرض  4
إدارة النهوض بالبرمجيات والنظم  

 املعلوماتية 

  يوم 05

5 
اإلدارة العامة لتكنولوجيا   املصادقة على العرض 

 املعلومات 

  يوم 02

6 

دارة النهوض بالبرمجيات والنظم  إ تقديم العرض 

املعلوماتية  أو اإلدارة العامة 

 لتكنولوجيا املعلومات

  يوم املحاضرة
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 المساهمة في جلسات العمل مع الممولين : 15االجراء  •
 

العدد  

 الرتبي
ق ملراحل انجاز اإلجراء 

ّ
 المنظومة المعتمدة  آجال االنجاز األطراف املتدخلة  وصف مدق

  اجعالمالحظات المر 

 مقيسه... القانونية، وثيقة 

 

 املالحظات 

)تذكير باملراجع القانونية  

والترتيبية وباملطبوعات  

 اإلدارية( 

رسلة طلب املشاركة في جلسة عمل مع ممول تلّقي  1
ُ
 الجهة امل

 منظومة عليسة   • حال وروده 

 التراسل االلكتروني •
 المراسالت الكتابية •

  2012لسنة    1998أمر عدد  

في   سبتمبر   11مؤرخ 

تنظيم    المتعلق   2012 بضبط 

املعلومات   تكنولوجيا  وزارة 

 واالتصال. 

 

 

 املشاركة في جلسة العمل  2
النهوض بالبرمجيات  إدارة 

 والنظم املعلوماتية

 م الجلسة يو 

 دراسة املقترحات واعداد اجابة 3
إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية

 ( أيام 05)

 

 املصادقة على املقترح 4

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

إدارة التعاون   – املعلومات 

 الدولي

 يوم 01

 يوم 01 إدارة التعاون الدولي ارسال املقترح 5
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 : تمثيل اإلدارة العامة لدى لجان اعداد مخطط  التنمية 16االجراء  •
 
العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 آجال االنجاز 
 المنظومة المعتمدة 

  المالحظات المراجع

 مقيسه... القانونية، وثيقة 
 املالحظات 

رسلة  طلب تعيين ممثل عن الوزارة تلّقي  1
ُ
 منظومة عليسة   • ودهحال ور  الجهة امل

 التراسل االلكتروني •
 المراسالت الكتابية •

  2012لسنة    1998أمر عدد  

  2012سبتمبر    11مؤرخ في  

وزارة   المتعلق تنظيم  بضبط 

 املعلومات واالتصال. تكنولوجيا 

 

 

2 

حول تعيين إطار كعضو بلجنة   لوزارة التنميةتوجيه مكتوب 

 اعداد مخطط التنمية 

إدارة النهوض بالبرمجيات  

 والنظم املعلوماتية 

 يوم ( 02)

 

3 

لجنة  التقبل مراسلة صادرة عن الهيكل املعني لحضور أعمال  

 املحدثة

إدارة النهوض بالبرمجيات  

 اتية والنظم املعلوم

 حال وروده

 

4 

في ما يتماش ى مع    املخططلجنة في اعداد تصور  الاملساهمة ب

اعداد   في  واملساهمة  االفقية  واملشاريع  بطاقات  التوجهات 

 املخططواملصادقة على   املشاريع  

إدارة النهوض بالبرمجيات  

  –والنظم املعلوماتية

 الجهة املرسلة 

 حسب األعمال  
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 بضبط الدراسات االستراتيجية للقطاع مة في  االجتماعات المتعلقة  :المساه17االجراء  •

 

العدد  

 الرتبي
ق ملراحل انجاز اإلجراء 

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 آجال االنجاز

 المنظومة المعتمدة 

  المالحظات المراجع

القانونية، وثيقة  

 مقيسه... 

 املالحظات 

1 
رسلةالجهة  ال اللجنة املحدثة تقبل مراسلة صادرة عن الهيكل املعني لحضور أعم

ُ
 منظومة عليسة   •  ) الديوان ( امل

 التراسل االلكتروني •
 المراسالت الكتابية •

عدد   لسنة    1998أمر 

في    2012   11مؤرخ 

  المتعلق   2012  سبتمبر
وزارة   تنظيم  بضبط 

املعلومات  تكنولوجيا 

 واالتصال. 

 

2 

وتقدبم      2020وتقييم ملشاريع املخطط الوطني االستراتيجي  املساهمة باللجنة من خالل عرض  

 . 20/25تصور ومقترحات بخصوص املخطط االستراتيجي املقبل 

  إدارة االستراتيجية
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 » Tech4Tunisia «ببرنامج رة العامة : تمثيل اإلدا18االجراء  •
 

 

 

 

 

 

 

 

العدد  
 الرتبي 

 آجال االنجاز  المتدخلة األطراف  وصف مدقّق لمراحل انجاز اإلجراء 
 المنظومة المعتمدة 

  المالحظات المراجع

 المالحظات  مقيسه... القانونية، وثيقة 

 اإلدارة العامة طلب تعيين ممثل عنتلّقي  1
رسلة

ُ
) مكتب التعاون   الجهة امل

 لدولي (ا

 منظومة عليسة   • 

 التراسل االلكتروني •
 المراسالت الكتابية •

متابعة   لجنة  احداث  مقرر 
 « Tech4Tunisia »برنامج

 

 

2 
  إدارة التخطيط  توجيه مراسلة الكترونية حول تعيين إطار كعضو باللجنة 

3 
  تقبل مراسلة صادرة عن الهيكل املعني لحضور أعمال اللجنة املحدثة 

ُ
) مكتب التعاون   رسلةالجهة امل

 الدولي (+إدارة التخطيط

 

4 

اعداد   في  باللجنة  مفهوم  املساهمة  بارساء  يتعلق  ما  في  خاصة  تصور 

 الشراءات املجددة ذات الصلة بالبرنامج . 

  الجهة املرسلة – إدارة التخطيط
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 االستراتيجيالمخطط الوطني لمشاريعتقييم العروض المساهمة في لجان : 19اإلجراء  •
 

 المنظومة المعتمدة  القانونية  المراجع  المالحظات 
آجال  

 اإلنجاز 
 لمراحل إنجاز اإلجراء وصف مدقق  األطراف المتدخلة 

العدد  

 الرتبي 

 

 

  1998األمر عدد  -
المؤرخ في   2012لسنة 
  2012سبتمبر  11

يتعلق بتنظيم وزارة  
تكنولوجيا المعلومات  

 واالتصال 
 

مقرر حول إحداث   -
قييم بالهيكل  لجنة ت 

 العمومي

 منظومة عليسة   •

التراسل   •
 االلكتروني

المراسالت   •
 الكتابية 

 

 

اإلدارة العامة  

لتكنولوجيا 

 المعلومات+ 

الهيكل العمومي   

 المستفيد 

توجيه مكتوب لألطراف المتدخلة حول تعيين إطار كعضو بلجنة   ➢
 تقييم طلب العروض المعني

 

1 

 

 

اإلدارة العامة  

لتكنولوجيا 

 مات المعلو

 

 عروض المعني. لجان تقييم  إعداد مقر إحداث  ➢
2 

 

 

اإلدارة العامة  

لتكنولوجيا 

 المعلومات  
 دعوة األطراف المعنية  لحضور أعمال لجنة التقييم المحدثة  ➢

3 

 

 
 اإلطار المعني + 

 لجنة تقييم العروض  
 حضور اجتماعات أعمال لجنة التقييم المحدثة  ➢

5 
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 +اإلطار المعني

 ييم العروض  لجنة تق

النهائي   ➢ التقرير  )المالي والفني( عرضالملف  المساهمة في إعداد 
 على أنظار لجنة الصفقات ذات النظر. 
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 ذات اهداف استراتيجية ) لجنة االمن والسلم المجتمعي بوزارة الشؤون االجتماعية ( : تمثيل اإلدارة العامة لدى لجان 20االجراء  •
 

العدد  

 الرتبي
ق ملر 

ّ
 األطراف املتدخلة  احل انجاز اإلجراء وصف مدق

 االنجازآجال 

 المنظومة المعتمدة  
  المالحظات المراجع

 مقيسه... القانونية، وثيقة 

 املالحظات 

 طلب تعيين أو تثبيت ممثل عن الوزارة تلّقي  1
رسلة

ُ
)وزارة الشؤون   الجهة امل

 االجتماعية ( 

 منظومة عليسة   • حال وروده 

 التراسل االلكتروني •
 سالت الكتابيةالمرا •

عدد    - الحكومي    70األمر 

  19المؤرخ في    2017لسنة  

المتعلق    2017جانفي  

 بـمجلس األمن القومي، 
الجمهورية،    - رئيس  قرار 

رئيس مجلس األمن القومي  
في   أكتوبر    30المؤرخ 

بتشكيل    2017 المتعلق 

األمن   بمجلس  قارة  لجان 
 القومي.  

 

 

2 

االجتماع الشؤون  لوزارة  االمن  توجيه مكتوب  بلجنة  إطار كعضو  تعيين  ية حول 

 والسلم  

 يوم ( 03) إدارة االستراتيجية

 

3 
 حال وروده  إدارة االستراتيجية تقبل مراسلة صادرة عن الهيكل املعني لحضور أعمال اللجنة املحدثة 

 

4 

املشاريع االفقية املبرمجة في املخطط  املساهمة باللجنة في اعداد تصور في اطار   

 . 2020تراتيجي تونس الرقمية االس

   إدارة االستراتيجية
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 إعداد مقترحات لتطوير منظومة الصفقات العمومية في عالقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال. : 21إلجراءا •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

العدد  

 الرتبي 
 المنظومة المعتمدة   آجال االنجاز  األطراف المتدخلة  وصف مدقّق لمراحل انجاز اإلجراء 

  المراجع المالحظات 

 المالحظات  مقيسه... القانونية، وثيقة 

1 
دراسة الحاجيات وبحث في التجارب املحلية و املقارنة لتطوير منظومة الصفقات  

 التحول الرقميالعمومية في عالقة بمشاريع 
 إدارة التخطيط   

 منظومة عليسة   • يوم 15

 التراسل االلكتروني •
 المراسالت الكتابية •

  70األمر الحكومي عدد    -

  19المؤرخ في    2017لسنة  

المتعلق    2017جانفي  

 بـمجلس األمن القومي، 
الجمهورية،    - رئيس  قرار 

رئيس مجلس األمن القومي  
في   أكتوبر    30المؤرخ 

بتشكيل    2017 المتعلق 

األمن   بمجلس  قارة  لجان 
 القومي.  

 

 

 

 تنظيم اجتماعات مع الهياكل املتدخلة  2
 UTICA–رئاسة الحكومة  

 

 ايام  10

 

 ايام   07 إدارة التخطيط    إعداد املقترحات  3

 املقترحات النهائية الى املصالح املختصة برئاسة الحكومةإرسال  4

 يوم 01 الديوان / إدارة التخطيط
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 إلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال ا ليل إجراءات اإلدارة العامةد-2 

 

 :تصالا االمشموالت اإلدارة العامة لتكنولوجي

 ل تكلف اإلدارة العامة خاصة ب:واملتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصا 2012لسنة  1998حكام األمر عدد أل طبقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  مشموالت اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال

المكلفة باإلستـراتيجيا في ميادين  ـ التنسيق بين الهياكل
 البريد واإلتصاالت وتكنولوجيا االتصال،

اإلستراتيــجية الخاصة بتأمين النفاذ  ـ وضع األهداف 
 لشــبكات وخدمات اإلرسال اإلذاعي والتلفزي. 

 ـ تحديد المواصفات والمعايير الفنية...

 

 :مشموالت إدارةتقنيات االتصاالت

تعريفات االتصاالت وطرق  إعداد دراسات الجدوى ل-
 ضبطها،

المعايير ـ التنسيق مع الهياكل المعنية لتحديد 
 والمواصفات الخاصة بالقطاع،

 ـ السهر على تطبيق المعايير والمواصفات التقنية...

 : مشموالت إدارة التقنيات البريدية

وى لتعريفات البريد وطرق ـ إعداد دراسات الجد
 ضبطه،

ـ ضبط اإلجراءات والشروط لتعاطي أنشطة في  
 ل البريد،مجا

ـ التنسيق مع الهياكل المعنية لتحديد المعايير 
 والمواصفات الخاصة بالقطاع،

 ـ السهر على تطبيق المعايير والمواصفات التقنية  

 : مشموالت إدارة النهوض بالخدمات

ضبط الشروط واإلجراءات المتعلقة بتنظيم  -
مع المصالح  وإستغالل خدمات اإلتصاالت بالتنسيق

 المختصة بالوزارة، 

فات التقنية في ـ السهر على تطبيق المعايير والمواص
 مجال تكنولوجيا اإلتصال.
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 تشتمل اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال على:   التنظيم الهيكلي لإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال
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 قائمة االجراءات 

 إبداء رأي فني ومالحظات حول مشروع نّص تشريعي أو ترتيبي (: 01االجراء ) 

 (: ابداء الرأي في املخطط الوطني للترددات 02اإلجراء ) 

ت واملعدات املعنية باملصادقة الفنية عند التوريد )أجهزة ومعدات تهم مجاالت االعالمية واألنترنات واالتصاالت لتنظيم وتقنين  (: مراجعة قوائم التجهيزا03اإلجراء ) 

 ( CERTعملية مرورها عبر الديوانة، هذه القوائم ُيمسكها مركز الـ 

 لعالية اعداد مخطط تطوير االنترنات بالسعة ا (: 04اإلجراء ) 

 (: معالجة ملف شكوى لالعتراض على تركيز محطة هوائي هاتف جوال 05اإلجراء ) 

 ي مع مسار تركيز خط كهربائي ذي جهد عال(: التنسيق مع مشغل شبكة عمومية لالتصاالت للتثبت في إمكانية تقاطع شبكات االتصاالت 06اإلجراء ) 

ع بحق االرتفاق الوقتي بامللك العمومي لتركيز محطة هاتف جوال07اإلجراء ) 
ّ
ل شبكة عمومية لالتصاالت التمت

ّ
 (: طلب ُمشغ

 االتصال التي تصدرها الهيئة الوطنية لالتصاالت(: متابعة تقارير قياسات جودة خدمات 08اإلجراء ) 

 (: طلب تغطية منطقة بشبكة الهاتف )أو تحسين التغطية( 09اإلجراء ) 

 التكنولوجية الجديدة (: تقييم استغالل خدمات اتصاالت ُمستحدثة باستعمال التطبيقات واألجيال 10راء ) اإلج

شرف على إعداده الوزارة املكلفة بالتجهيز (: 11اإلجراء ) 
ُ
 إدراج إحصائيات ومؤشرات باألطلس الرقمي الذي ت

 (: املساهمة في إعداد أطلس لدعم التنمية املحلية   12اإلجراء ) 

 مجة (: املشاركة في لجنة قيادة برنامج التنمية املند13اإلجراء ) 

 (: اعداد ملخص تقرير صادر عن احدى املنظمات أو الهيئات الدولية أو االقليمية املختصة في القطاع14اإلجراء ) 

ل( حول مقابلة السيد الوزير ألحد رؤساء الشركات املشغلة للشبكات العمومية لالتصاالت )بق(: 15اإلجراء ) 
ّ
شغ

ُ
 صد االستماع إلى مشاغل امل

افقة على استغالل خدمة حديثة 16اإلجراء )   (: دراسة الجوانب الفنية والقانونية لإلذن باملو
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 (: تطبيق التوصيات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت17اإلجراء ) 

 (: بلوغ إعالم برفع عريضة دعوى أمام الهيئة الوطنية لالتصاالت 18اإلجراء ) 

 (: تعمير استبيان 19اإلجراء ) 

 نافسة (: شكاية من مشغل شبكة عمومية لالتصاالت  حول عروض تجارية ملشغل منافس ال تحترم قواعد امل20اإلجراء ) 

 (: شكاية حول خدمات اتصاالت )شكاية فردية أو جماعية من مواطن  أو مؤسسة( 21اإلجراء ) 

 مومية لألنترنات...( (: شكاية حول خدمات اتصاالت )شكاية من منظمة مهنية: الغرفة املهنية للمراكز العمومية لالتصاالت/املراكز الع22اإلجراء ) 

 ألسباب خارجة ع 23اإلجراء ) 
ّ
 ن نطاق الديوان الوطني لالرسال االذاعي والتلفزي (: اعالم بتوقف قناة إذاعية أو تلفزية عن البث

 (: اعالم بانقطاع بث مؤقت على قناة إذاعية أو تلفزية24اإلجراء ) 

 (: ابداء رأي حول ضبط )أو مراجعة( تعريفات بث اذاعي أو تلفزي 25اإلجراء ) 

 (: التعاون والتنسيق مع الهيئة  العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري 26اإلجراء ) 

 جنة قيادة برنامج التنمية املندمجة (: املشاركة في ل27اإلجراء ) 

 امج السنوي إلصدارات الطوابع البريدية (: املساهمة في إعداد البرن28اإلجراء ) 

 (: ابداء رأي حول ضبط )أو مراجعة( تعريفات خدمات بريدية 29اإلجراء ) 

 (: شكاية حول خدمات بريدية )شكاية فردية أو جماعية من مواطن  أو مؤسسة( 30جراء ) اإل 

 (: شكاية حول خدمات بريدية )شكاية من منظمة مهنية: الغرفة املهنية للمراكز العمومية للبريد( 31اإلجراء) 

ظر في ط32اإلجراء ) 
ّ
 لب مؤسسة أو جمعية تنظيم تظاهرة ذات عالقة بالقطاع تحت إشراف السيد الوزير    (: الن

ل مؤسسة خاضعة لإلشراف( بلجنة تتبع احدى الوزارات أو املؤسسات العمومية  33اإلجراء ) 
ّ
 (: طلب تعيين عضو )ُيمث

 علومات واالتصال: تنفيذ مشاريع في مجال تكنولوجيا امل( 34) اإلجراء 
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ترتيبي (: إبداء رأي فني ومالحظات حول مشروع نّص تشريعي أو 01اإلجراء )   

 
 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

،  املالحظات )املراجع القانونية آجال االنجاز 

 املنظومة املعتمدة،.( 

1 

لتكنولوجيا االتصال واالطالع عليه )ُيمكن أن  تلّقي املشروع الوارد على اإلدارة العامة  

الشؤون القانونية والنزاعات أو الهيئة الوطنية  يكون مصدر اإلحالة للمشروع إدارة  

 لالتصاالت أو الهيكل املكلف بالتراخيص....( . 

 إدارة الشؤون القانونية والنزاعات

رسلة 
ُ
 الجهة امل

  حال وروده

ونصوصها   االتصاالت  مجلة   .

 ية التطبيقي

عدد  .  2012لسنة    1998أمر 

في     2012سبتمبر    11مؤرخ 

وزارة    املتعلق تنظيم  بضبط 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

 
 
 
 

 : املنظومة املعتمدة

 ليسة  منظومة ع ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 االطالع على مجلة االتصاالت وعلى كافة القوانين والنصوص الترتيبية ذات العالقة.   4
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( يومان02)

 

 دراسة الجوانب التقنية في املشروع.  5
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام05)

 

 نات في تجارب بعض البلدان )لالطالع واالستئناس...(.عبر األنتر بحث  6
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام05)

 

7 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا   املشاركة في جلسة أو جلسات عمل ملناقشة املشروع والتحاور بشأنه.  

 االتصال 

إدارة الشؤون القانونية والنزاعات 

 املعنية + الهياكل  

املشروع وفي   حسب طبيعة

هذه املرحلة يكون العمل  

ُمسّيرا من طرف  إدارة  

الشؤون القانونية  

 والنزاعات    

javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d
javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d
javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d
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8 
تقديم   خالل  من  الترتيبي  أو  القانوني  النص  مشروع  إعداد  أشغال  تقّدم  مسايرة 

 املالحظات واملقترحات التعديل في كّل مرحلة. 

لتكنولوجيا  اإلدارة العامة 

 االتصال 

ع وفي حسب طبيعة املشرو 

هذه املرحلة يكون العمل  

ُمسّيرا من طرف  إدارة  

الشؤون القانونية  

 والنزاعات    

 مواكبة عملية النشر بالرائد الرسمي للنّص التشريعي أو الترتيبي.  9
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 إثر النشر االلكتروني  
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 ترددات (: ابداء الرأي في املخطط الوطني لل 02اإلجراء ) 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1 
للترددات مصحوبة بمشروع قرار ُمرفق  تقّبل مراسلة صادرة من الوكالة الوطنية  -

 بمشروع املخطط الوطني للترددات.

 لتردداتالوكالة الوطنية ل

 

  حال ُورودها 

.مجلة االتصاالت ونصوصها  

 التطبيقية. 

 

 

 : املنظومة املعتمدة  

 عليسة  منظومة  ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

2 
لالتصاالت   - الدولي  االتحاد  قبل  من  الترددات  تقسيم  ط 

ّ
ُمخط جمع معطيات حول 

 )مكتب االتصاالت الراديوية(    

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام03)

3 
ط تقسيم االتحاد الدولي لالتصاالت    -

ّ
مقارنة مشروع املخطط الوطني للترددات و ُمخط

 للترددات الراديوية و الخدمات.  

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام02)

 

 

4 

في صورة وجود غموض أو مالحظات يتّم االتصال بالوكالة الوطنية للترددات )كتابيا    -

طريق   وتلقي عن  الغموض  حول  لالستفسار  املباشر  اللقاء  بواسطة  أو  املراسلة 

 توضيحات حول ما تمت مالحظته(.   

 ( أيام05) 

 

 املشروع. مراسلة إدارة الشؤون القانونية والنزاعات و ابداء الرأي في  - 5
 إدارة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 ( يوم 01)
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 ت واملعدات املعنية باملصادقة الفنية عند التوريد (: مراجعة قوائم التجهيزا03إلجراء ) 

 (  CERTـ  )أجهزة ومعدات تهم مجاالت االعالمية واألنترنات واالتصاالت لتنظيم وتقنين عملية مرورها عبر الديوانة، هذه القوائم ُيمسكها مركز ال

 

العدد  

 الرتبي 

ق ملراحل انجاز اإلجراء
ّ
 وصف مدق

 

 األطراف املتدخلة 

 

 املالحظات  از آجال االنج

املنظومة  ، املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1 

املشاركة في جلسة عمل باشراف السيد الوزير )على اثر تعدد الشكاوي من قبل  

أحد األطراف املعنية واملتدخلة في القطاع: مشغلو الشبكات العمومية  

 لالتصاالت، مزودو خدمات األنترنات..... (

 السيد الوزير 

 

حددة  في اآلجال امل

 النعقاد الجلسة 

 مجلة االتصاالت.   -

 

عدد  -  2001لسنة    830األمر 

في   املتعلق    2001أفريل    14املؤرخ 

الطرفية   األجهزة  على  باملصادقة 

الطرفية   واألجهزة  لالتصاالت 

 الراديوية.

 

عدد  -  2008لسنة    2638األمر 

املتعلق   2008جويلية  21املؤرخ في 

خدمة   توفير  شروط  بضبط 

 ر بروتوكول األنترنات. الهاتف عب 

 

عدد  -  2008لسنة    2639األمر 

املتعلق   2008جويلية  21املؤرخ في 

2 

جنة التي تضّم ُممثلي الهياكل املعنية  
ّ
املشاركة في أشغال فريق العمل أو الل

 لدراسة املوضوع وتقديم مقترحات في املوضوع 
 السيد الوزير 

 

حسب روزنامة  

 الجلسات 

 

3 
 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال- املعطيات والبيانات حول املوضوع جمع 

 
 ( أيام05)

4 
 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال- االطالع على النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة باملوضوع   

 
 ( يومْين02)

5 

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال- يم مقترحات  حضور الجلسات واملشاركة في طرح املسائل واملساهمة في تقد

مركز الدراسات والبحوث في --

 اإلتصاالت 

 الهيئة الوطنية لإلتصاالت   - 

 االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي...-

حسب طبيعة املوضوع  

املطروح، معّدل الزمن  

يمكن أن يفوق شهر أو  

 أكثر.  
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6 

 جملة من التوصيات في خاتمة تلك الجلسات يتّم التوّصل الى 

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال-

مركز الدراسات والبحوث في  -

 اإلتصاالت 

 الهيئة الوطنية  

 االدارة العامة لإلقتصاد الرقمي -

 بقية األطراف املتدخلة  

حسب طبيعة املوضوع  

املطروح، معّدل الزمن  

يمكن أن يفوق شهر أو  

 أكثر.  

 

 

بضبط شروط و إجراءات توريد و 

تسويق وسائل أو خدمات التشفير  

 عبر شبكات االتصاالت.

 

 

 

تكنولوجيات - وزير  من  قرار 

في   مؤرخ  جويلية    15االتصال 

إتمام   2008 و  بتنقيح  يتعلق   ,

املؤرخ    2002فيفري    11في  القرار 

األقص ى  املت الحد  بضبط  علق 

الراديوية   األجهزة  مدى  و  لقدرة 

 منخفضة القدرة و محدودة املدى.
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 (: 03يتبع اإلجراء) 

دد  الع

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

7 

تنفيذ التوصيات التي أفرزتها جلسات العمل )كأن يتّم الشروع في ادخال  العمل على 

ذات العالقة   بعض التعديالت والتحيين على النصوص القانونية أو الترتيبية

 باملوضوع...(

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

مركز الدراسات والبحوث في  -

 اإلتصاالت والهيئة الوطنية  

 تصاد الرقمياالدارة العامة لإلق -

 بقية األطراف املتدخلة في املوضوع-

حسب طبيعة التوصيات  

اذا كان هناك توجه  

بتحيين نصوص فان  

العمل يصبح من  

هيكل املكلف  اختصاص ال 

 بالشؤون القانونية

 

 

 العالية (: اعداد مخطط تطوير االنترنات بالسعة 04اإلجراء ) 

 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1 

 
 مخطط تطوير األنترنات بالسعة العالية تلّقي تعليمات السيد الوزير إلعداد  

 السيد الوزير 

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 حال ُورودها 

 

.مجلة االتصاالت ونصوصها  

 التطبيقية.  

 عودة للفهرس 
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2 
تكوين فريق عمل على مستوى اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال إلعداد مخطط  

 يةتطويراألنترنات بالسعة العال

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 ( يومان02) االتصال 

  2012لسنة  1998دد  أمر ع.

  2012سبتمبر  11مؤرخ في  

بضبط تنظيم وزارة   المتعلق

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

3 
تجميع وانتقاء املعطيات التي تخّص تونس واالستفادة من بعض الدراسات املنشورة  

 )دراسات، وثائق، معطيات، مؤشرات، احصائيات، خرائط...(

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام07)

4 
االدارة العامة لتكنولوجيا   ة في بعض البلدان من خالل البحث في األنترناتاالطالع على بعض التجارب الناجح

 االتصال 

 ( أيام07)

5 
 تطويراالنترنات بالسعة العالية وضبط محاور  صياغة املالمح األّولية 

ّ
ملحتوى ُمخطط

 ومناقشته على مستوى االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( يوما15)

6 
 تطويراالنترنات بالسعة العالية  

ّ
خطط

ُ
االدارة العامة لتكنولوجيا   اعداد مشروع أّولي مل

 االتصال 

 ( أيام07)

7 
عرض املشروع األّولي على الهياكل الداخلية التابعة للوزارة وكذلك املتدخلين في القطاع من  

 هيئة ومشغلين ومزّودي خدمات طلب رأيهم في املوضوع. 

العامة لتكنولوجيا  الدارة ا

 االتصال 

 ( أيام07)

8 

تلقي مالحظات واقتراحات الهياكل التي عرض عليها املشروع وتثمين اآلراء واالقتراحات  

ط أو تدارك  
ّ
خط

ُ
واالستفادة أو االستئناس بكّل ُمقترح له جدوى في ادراجه الثراء مضمون امل

 بعض النقائص 

 الهياكل املعنية 

تكنولوجيا  لاالدارة العامة 

 االتصال 

  ( أيام05)
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ط واحالته على السيد الوزير  9
ّ
االدارة العامة لتكنولوجيا   صياغة واعداد النسخة األولى من مشروع املخط

 االتصال 

  ( أيام05)

 

10 

الحضور واملشاركة في جلسات ُيشرف عليها السيد الوزير ملناقشة النسخة األولى من مشروع  

ط 
ّ
ة األطراف املعنية سواء عهياكل داخلية تابعة للوازارة أو مؤسسات  بحضور كافاملخط

 خاضعة لالشراف أو أطراف أخرى كالهيئة الوطنية لالتصاالت وغيرها.

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( يوما30)

11 
خة  األخذ بالتوصيات واملقترحات التي يتّم االتفاق عليها في خاتمة تلك الجلسات واعداد النس

ط.  
ّ
 الثانية من  مشروع املخط

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام07)

12 
ط على أنظار السيد الوزير وكذلك على األطراف  

ّ
عرض النسخة الثانية من مشروع املخط

 املعنية وخصوصا املشاركة في جلسات مناقشة املشروع.  

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام07)

13 
 السيد الوزير  تلقي املالحظات والردود على مشروع النسخة الثانية وخصوصا مالحظات السيد الوزير  

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

( أيام  10معدل )

 على األقل 

14 
 تطويراالنترنات بالسعة العالية على الصيغة التي ُحظيت بموافقة  

ّ
اعداد مشروع ُمخطط

 السيد الوزير.   

العامة لتكنولوجيا   االدارة

 االتصال 

 ( أيام07)

 تطويراألنترنات بالسعة العالية على السيد الوزير.    15
ّ
االدارة العامة لتكنولوجيا   عرض مشروع ُمخطط

 االتصال 

 ( أيام05)
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 (: معالجة ملف شكوى لالعتراض على تركيز محطة هوائي هاتف جوال 05اإلجراء) 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل 

ّ
 األطراف املتدخلة  انجاز اإلجراء وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1 

 

أو   الوزير  السيد  بتعليمات  هاتف جوال مضمنة  تركيز محطات  لإلعتراض على  تلقي شكوى 

ضّمنة بها هذا ويمكن أن
ُ
تكون    السيد رئيس الديوان )االطالع على الشكاية وعلى التعليمات امل

 أن تكون جماعية(.الشكاية فردية كما يمكن  

 صاحب العريضة

 السيد الوزير أو الديوان 

ونصوصها   حال ُورودها  اإلتصاالت  .مجلة 

 التطبيقية. 

املؤرخ   33.املنشور املشترك عدد 

املتعلق  2008أكتوبر  23في 

بتركيز هوائيات محطات الهاتف  

 الجوال بأمالك الخواص.

2 

 

للترددات وحثها على النظر في الشكاية واإلفادة بما  لة إلى الوكالة الوطنية إعداد مذكرة إحا

 .يتم التوصل إليه في الغرض

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 ( أيام02) االتصال 

3 

 

 

تتولى الوكالة الوطنية للترددات إنجاز ما يخصها من حيث التثبت في وضعية تركيز املحطة  

عليها املنشور التطبيقي الصادر في الغرض  اءات التي ينص من حيث احترام املشغل لإلجر 

 .وتحيل العريضة إلى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات

 الوكالة الوطنية للترددات

الوكالة الوطنية للرقابة الصحية 

 والبيئية للمنتجات 

اآلجال ترجع  

بالّنظر إلى الوكالة  

الوطنية للترددات 

طنية  والوكالة الو 

لصحية  للرقابة ا

 والبيئية للمنتجات 
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4 

 

تلقي الرد من الوكالة الوطنية للترددات بخصوص مصير الشكاية بعد حصولها على رأي  

 .الوكالة الوطني للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات

 الوكالة الوطنية للترددات

الوكالة الوطنية للرقابة الصحية 

 والبيئية للمنتجات 

لتكنولوجيا  امة اإلدارة الع

 االتصال 

اآلجال ترجع  

بالّنظر إلى الوكالة  

الوطنية للترددات 

والوكالة الوطنية  

للرقابة الصحية  

 والبيئية للمنتجات 

5 
إحالة نسخة من رد الوكالة الوطنية للترددات إلى مكتب العالقات مع املواطن ليتولى هذا  

 .األخير إجابة صاحب العريضة

وجيا  لتكنولاإلدارة العامة 

 االتصال 

 ( أيام02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عودة للفهرس 
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 (: التنسيق مع مشغل شبكة عمومية لالتصاالت للتثبت في إمكانية 06اإلجراء) 

 تقاطع شبكات االتصاالت مع مسار تركيز خط كهربائي ذي جهد عالي 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز 

ّ
 األطراف املتدخلة  اإلجراءوصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  اجع القانونيةاملر ) 

 ( املعتمدية

1 

 

تلقي مراسلة في الغرض مرفقة بملف فني حول تركيز خط كهربائي ذي جهد عالي صادرة عن  

الوزير أو  اإلدارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة )االطالع على املراسلة وعلى تعليمات السيد  

 السيد رئيس الديوان(. 

 وزارة الصناعة  

 

 

ونصوصها  .   حال ورودها االتصاالت  مجلة 

 التطبيقية. 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

2 

 

 

إحالة مراسلة وزير الصناعة مرفقة بامللف الفني ملشروع خط الكهرباء ذي الجهد العالي إلى 

الشبكة العمومية للتثبت من امكانية تقاطع مسار الخط الكهربائي مع شبكات  مشغل 

 تصاالت. اإل

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 ( أيام03)  االتصال 

3 

 

ل الشبكة العمومية   تلقي رد مشغل الشبكة العمومية لالتصاالت. 
ّ
ُمشغ

 لالتصاالت 

 ( يوما40)

4 
االدارة العامة لتكنولوجيا   الصناعة مرفقة برد مشغل الشبكة العمومية لالتصاالتإعداد مذكرة إجابة إلى وزارة 

 االتصال 

 ( أيام03)

5 

 

صدور قرار الترخيص في انجاز خط كهربائي ذي الجهد العالي بالرائد الرسمي للجمهورية  

 التونسية. 

 وزارة الصناعة  

 

اآلجال ُمرتبطة  

 بوزارة الصناعة 
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ع بحق 07اإلجراء) 
ّ
ل شبكة عمومية لالتصاالت التمت

ّ
 (: طلب ُمشغ

 طة هاتف جوال االرتفاق الوقتي بامللك العمومي لتركيز مح

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

الغرض من أحد ُمشغلي الشبكات العمومية لالتصاالت ُمرفقا بملف فّني )االطالع  تلقي طلب في  1

 (.على املراسلة وعلى امللف املرفق

ُمشغل شبكة عمومية   -

 لالتصاالت 

 الّديوان  -

. مجلة االتصاالت ونصوصها   حال ورودها 

 التطبيقية. 

. النصوص القانونية والترتيبية  

ذات العالقة بحقوق االرتفاق  

 ك العمومي.باملل

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

2 
 إلى الوزارة ذات النّ 

ّ
ظر )وزارة الفالحة: امللك العام للغابات: االدارة العامة للغابات، إحالة امللف

 وزارة التجهيز امللك العام للطرقات، وزارة أمالك الدولة: ملك الدولة....(. 

االدارة العامة لتكنولوجيا  -

 ( أيام03) االتصال 

3 
 الوزارة املعنية - تلّقي رّد من الوزارة املعنية.  

وجيا  االدارة العامة لتكنول-

 االتصال 

اآلجال ُمرتبطة  

 بالوزارة املعية 
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4 
لب وإبالغه بمضمون الرّد الّصادر عن  

ّ
ل الشبكة العمومية لالتصاالت املعني بالط

ّ
مراسلة ُمشغ

 الوزارة املعنية. 

لتكنولوجيا  االدارة العامة -

 االتصال 

 التراسل االلكتروني  ▪ ( أيام03)

 

 ي تصدرها الهيئة الوطنية لالتصاالت  (: متابعة تقارير قياسات جودة خدمات االتصال الت08اإلجراء ) 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 آجال االنجاز  األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

 تلّقي تقرير من الهيئة الوطنية لالتصاالت حول جودة خدمات االتصاالت.  1
 الهيئة الوطنية لالتصاالت

 يد الوزير أو الديوان الس

 مجلة االتصاالت  • حال وروده

 اتفاقية اإلجازة  •

 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 االطالع على التقرير     2
لتكنولوجيا   العامة  االدارة 

 االتصال 
 ( أيام02)

3  
ص ألهم ما ورد في التقرير  )وُيمكن أن يكون في شكل جدول 

ّ
مع التركيز على النقاط  اعداد ُملخ

رات سواء نحو الّسلب أو االيجاب(.   التي شهدت تغيُّ

لتكنولوجيا   العامة  االدارة 

 االتصال 
 ( أيام05)

 اعداد مذكرة إعالم في الغرض إلى السيد الوزير إلحالة ُملخص التقرير.   4

لتكنولوجيا   العامة  االدارة 

 االتصال 

 السيد الوزير أو الديوان 

 يوم واحد 
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5  
ل مذكرة اإلعالم بملخص التقرير ُمضّمنة بتعليمات السيد الوزير واإلطالع على تلك  تقبّ 

 التعليمات.  

لتكنولوجيا   العامة  االدارة 

 االتصال 

 السيد الوزير أو الديوان 

مرتبط برّد السيد  

 الوزير 

6  
لالتصاالت ملتابعة العمل بمضمون تلك التعليمات: من خالل إبالغها إلى الهيئة الوطنية 

 التوصيات. 

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 الهيئة الوطنية لالتصاالت

مشغلو الشبكات العمومية  

 لالتصاالت 

 ( أيام03)
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 (: طلب تغطية منطقة بشبكة الهاتف 09اإلجراء) 

 

 )أو تحسين التغطية(  

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز 

ّ
 االنجاز آجال  األطراف املتدخلة  اإلجراءوصف مدق

 املالحظات 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1  
تلقي عريضة لطلب تغطية منطقة بشبكة الهاتف صادرة عن مواطن أو مجموعة من املتساكنين  

 أو مؤسسات )عن طريق السيد الوزير أو الديوان أو مكتب العالقات مع املواطن(.    
 الجهة الصادرة عنها العريضة

 حال ورودها 

 

ونصوصها    . االتصاالت  مجلة 

 التطبيقية. 

 

 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 نظومة عليسة  م ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 

الع على العريضة.    2
ّ
 االط

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 
 (  يوم واحد01)

 إحالة العريضة على مشغل الشبكة العمومية لالتصاالت املعني باملوضوع.   3

كنولوجيا  االدارة العامة لت

 االتصال 

مشغل الشبكة العمومية  

 لالتصاالت 

 واحد(  يوم 01)

 تلّقي إجابة في الغرض من مشغل الشبكة العمومية لالتصاالت املعني باملوضوع.   4
مشغل الشبكة العمومية  

 لالتصاالت 

اآلجال مرتبطة برّد  

ل. 
ّ
شغ

ُ
 امل

5  
صاالت املعني باملوضوع إلى مكتب  إحالة نسخة من العريضة ومن رّد مشغل الشبكة العمومية لالت 

 العالقات مع املواطن إلجابة الجهة التي صدرت عنها العريضة  
 (  يوم واحد01) مكتب العالقات مع املواطن 
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 التطبيقات واألجيال التكنولوجية الجديدة (: تقييم استغالل خدمات اتصاالت ُمستحدثة باستعمال 10اإلجراء ) 

 … ( OTT, VIBER, WhatsAppالتجاري الستعمالها وتأثيراتها على املتدخلين في القطاع )من حيث الجانب القانوني و 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 آجال االنجاز  األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات 

املنظومة  ، املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1 

القطاع بخصوص استغالل خدمات   تلّقي تشكيات واردة على الوزارة من قبل املتدخلين في

 اتصاالت مستحدثة باستعمال التطبيقات واألجيال التكنولوجية الجديدة  

 )تشكي من حيث التأثير على اإليرادات(.

 الجهة التي صدر عنها التشكي 

 السيد الوزير أو الديوان 

االتصاال  حال ُورودها  ونصوصها  .مجلة  ت 

 التطبيقية. 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 عليسة   منظومة ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 ( أيام03)  جمع معطيات حول الخدمة: التكنولوجيا املستعملة، األجهزة، التطبيقات...   

 ( أيام02) العامة لتكنولوجيا االتصال االدارة   دراسة الجوانب القانونية والترتيبية من حيث جواز استغالل تلك الخدمات في تونس. 2

 ( أيام03) االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال  البلدان من خالل األنترنات. دراسة لتجارب بعض   3

 ( أيام03) االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال  صياغة واعداد عرض ُمحوصل    4

 للمناقشة وإبداء الرأي على الهياكل املعنية. تقديم العرض إلى السيد الوزير وتعميمه  5

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 التصال ا

 الهياكل املعنية 

 السيد الوزير أو رئيس الديوان 

 ( أيام01)



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  55 
 

6 
قّدم خالل جلسات بإشراف السيد الوزير وبحضور  

ُ
مناقشة املوضوع انطالقا من العرض امل

 التوّصل إلى توصيات. الهياكل املعنية واالنتهاء إلى  

االدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

مركز الدراسات والبحوث  

 االت وبقية الهياكل املعنية،لالتص 

 السيد الوزير أو أعضاء الديوان 

حسب برنامج  

 الجلسات 

7 
تنفيذ التوصيات التي أفرزتها الجلسات )مراسلة مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت، وكّل هيكل 

 معني بتنفيذ التوصيات(.  

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 السيد الوزير أو الديوان 

من تاريخ   بداية 

 ُورودها
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شرف على إعداده الوزارة املكلفة بالتجهيز (: إدراج إحصائيات ومؤشرات 11إجراء) 
ُ
باألطلس الرقمي الذي ت  

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 آجال االنجاز  األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات 

،  املراجع القانونية) 

 ( املنظومة املعتمدية

1  
مصحوبة بالتقرير التمهيدي للمرحلة  تقّبل مراسلة في الغرض صادرة عن الوزارة املكلفة بالتجهيز 

 األولى من دراسة األطلس الرقمي )لوالية ...أو واليات...( 

 وزارة التجهيز والبيئة 

 السيد الوزير أو رئيس الديوان 
 حال ُورودها 

  2012لسنة   1998أمر عدد  . 

  2012سبتمبر  11مؤرخ في  

بضبط تنظيم وزارة   المتعلق

تكنولوجيا املعلومات  

 واالتصال. 

 
 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

الع على املراسلة و   2
ّ
 ( أيام03) االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال  على مضمون الوثائق املصاحبة لها  االط

3  
تحديد املعطيات واملؤشرات املطلوب تضمينها بمشروع األطلس الرقمي )ما يخّص قطاع  تكنولوجيا  

 املعلومات واإلتصال( 
 ( يوم واحد01) االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

4  

الهياكل مصدر املعطيات التي يقتضيها مشروع األطلس الرقمي بغاية تجميع   االتصال والتنسيق مع

نلك املعطيات )االتصال املباشر، عن طريق الهاتف، التراسل اإللكتروني املراسالت العادية، إحالة  

 الوزارة املعنية ومن الجداول املطلوب تعميرها...(نسخة من مراسلة 

 إدارة اإلحصاء واملؤشرات  

 ملعنية الهياكل ا
 ( أيام05)

 ( أيام03) الهياكل املعنية  تذكير للهياكل املعنية للموافاة بالردود.   5

 تلقي ردود الهياكل املعنية.   6
 إدارة اإلحصاء واملؤشرات 

 الهياكل املعنية 
 ( أيام07)

7  
  توجيه مراسلة رّد إلى وزارة التجهيز والبيئة تحتوي على املعطيات واملؤشرات وكذلك املالحظات

 الواردة حول ما ورد بمشروع األطلس الرقمي  
 ( يوم واحد01) وزارة التجهيز والبيئة 

8  
دراسة تقّبل مراسلة صادرة عن وزارة التجهيز والبيئة مصحوبة بالتقرير النهائي للمرحلة األولى من 

 األطلس الرقمي لنفس الوالية 

 وزارة التجهيز والبيئة 

 السيد الوزير أو الديوان 

ك
ُ
ر في  حسب ما ذ

 كّل مرحلة 
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 ( أسابيع04) االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال  7و 6و 5و 4و 3و 2إعادة املراحل االجرائية   9

  التجهيز والبيئة وزارة   ورود نسخة نهائية من األطلس الرقمي للوالية   10

 

 (: املساهمة في إعداد أطلس لدعم التنمية املحلية   12اإلجراء) 

 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراءوصف م

ّ
 األطراف املتدخلة  دق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1 
املكلفة    - الوزارة  عن  صادرة  مراسلة  "تقّبل  برنامج  بخصوص   Atlas pour l’appui auبالتنمية 

développement local   .مصحوبة بالجداول املطلوب تعميرها ،" 

 رة املكلفة بالتنمية  الوزا

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 حال ُورودها 

 

  2012لسنة  1998أمر عدد  

  2012سبتمبر  11مؤرخ في  

ة  بضبط تنظيم وزار  المتعلق

تكنولوجيا املعلومات  

 واالتصال. 

 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 عليسة  منظومة  ▪

 إعداد مراسالت إلى املؤسسات املعنية.   - 2
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام03)

 

 تذكير املؤسسات في حال تأخر الرد.  - 3

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 سات املعنية املؤس

 ( أيام05)

 تجميع الردود.  - 4
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام03)
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 إجابة الوزارة املكافة بالتنمية.  5

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 الوزارة املكلفة التنمية 

 التراسل االلكتروني  ▪ ( يوم 01)

 

 

 

 

 

 (: املشاركة في لجنة قيادة برنامج التنمية املندمجة 13اإلجراء) 

االعدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

املالحظات )تذكير باملراجع   آجال االنجاز 

القانونية والترتيبية  

 وباملطبوعات اإلدارية( 

 تلقي مذكرة طلب تعيين عضو باللجنة ممثل عن الوزارة املكلفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال.  1

 مية  الوزارة املكلفة بالتن

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 حال ُورودها 

  2012لسنة  1998أمر عدد  

  2012سبتمبر  11مؤرخ في  

بضبط تنظيم وزارة   المتعلق

ومات  تكنولوجيا املعل

 واالتصال. 

 
 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 إجابة الوزارة املكلفة بالتنمية بخصوص تعيين العضو.    2
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( يوم 02) 

3 
لتنمية  تلّقي دعوة باملشاركة في جلسات مناقشة املشاريع التنموية من طرف لجنة قيادة برنامج ا

 املندمجة.  

 الوزارة املكلفة بالتنمية  

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 حال ُورودها 
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 االطالع على املقترحات الجهوية ملشاريع التنمية املندمجة و دراستها.  4

 

العامة لتكنولوجيا  اإلدارة 

 االتصال 

إلى غاية موعد  

 الجلسة 

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 تم تقديمها. حضور الجلسات و مناقشة املقترحات التي 5
أعضاء لجنة قيادة برنامج   

 التنمية    املندمجة 

 ( يوم 01)

 

 املشاركة في جلسات الحقة إذا كانت هناك تعديالت واملصادقة على تلك التعديالت. 6

أعضاء لجنة قيادة برنامج التنمية     

 املندمجة  

اآلجال تحدد  

من طرف  

 رئيس الجلسة 

7 
حيث اإلحداث و املكونات: طلب إحالة مراسلة في الغرض إلى  في حالة عرض مشروع غير واضح من 

 الوزارة مصحوبة ببطاقة مشروع. 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

أثناء حضور  

 الجلسة 

8 
املؤسسة  ذات العالقة إحالة املراسلة الواردة من الوزارة املكلفة بالتنمية مرفقة ببطاقة املشروع إلى  

 بفكرة املشروع.

دارة العامة لتكنولوجيا  اإل 

 االتصال 

 ( يوم واحد 01)

 تلقي الرد من املؤسسة املعنية بخصوص فكرة املشروع.  9

 املؤسسة املعنية باملشروع 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام10)

 املؤسسة الخاضعة لإلشراف. إجابة الوزارة املكلفة بالتنمية على ضوء رد   10
تكنولوجيا  اإلدارة العامة ل

 االتصال 

 ( يومان02)

 تلقي محضر الجلسة )أو الجلسات( و االطالع عليها.  11
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 حال ُورودها 
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 االقليمية املختصة في القطاع(: اعداد ملخص تقرير صادر عن احدى املنظمات أو الهيئات الدولية أو 14اإلجراء ) 

 

العدد  

 الرتبي 
 
ّ
 األطراف املتدخلة  ق ملراحل انجاز اإلجراءوصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1 

يتناول   ما  عادة  )التقرير  الدولية  الهيئات  أو  املنظمات  احدى  عن  صادر  تقرير  تلقي 

رئيس   أو  الوزير  السيد  طريق  عن  إحالته  وتتم  وتتم   القطاع  اهتمامات  من  موضوع 

 لديوان(.     ا

 السيد الوزير  
 حال ُوروده

 

  2012لسنة  1998أمر عدد  

  2012سبتمبر  11مؤرخ في  

بضبط تنظيم وزارة   المتعلق

تكنولوجيا املعلومات  

 ل. واالتصا

 

 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال- االطالع على التقرير وتلخيص أهم النقاط و التوصيات الواردة به. 2

 
 ( أيام05)

 امة لتكنولوجيا االتصالاالدارة الع - عرض وإحالة املشروع األّولي للتلخيص على السيد الوزير إلبداء الرأي. 3

 الوزير السيد  -

 ( أيام02)

4 
 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال- التوّصل برد سيادة الوزير )مع األخذ بالتعديالت ان كانت هناك تعديالت(.  

 السيد الوزير 

مرتبط بإرجاع املشروع  

مع املالحظات من  

 طرف السيد الوزير 

5 

تعديله وفقا للتعليمات إلى  ن خالل إحالة امللخص بعد تنفيذ تعليمات السيد الوزير م 

الجهة املعنية )غالبا ما يتّم احالة امللخص إلى املشرف على موقع واب الوزارة حتى  

 تحصل الفائدة للجميع...(. 

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال-

الجهة املعنية بالتلخيص)املشرف  -

 عن موقع الوزارة...( 

 ( أيام02)
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 (: حول مقابلة السيد الوزير ألحد رؤساء الشركات املشغلة للشبكات العمومية لالتصاالت15جراء) )اإل  

ل( 
ّ
شغ

ُ
 )بقصد االستماع إلى مشاغل امل

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 آجال االنجاز  األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

مصحوبة ورو  1 لالتصاالت  عمومية  لشبكة  املشغلة  الشركة  رئيس  من  مراسلة  د 

 بتعليمات )االطالع على مضمون املراسلة وعلى التعليمات(. 
 حال ُورودها  السيد الوزير أو الديوان 

ونصوصها   االتصاالت  .مجلة 

 التطبيقية. 

 اإلجازة . اتفاقية  

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 ونيالتراسل االلكتر  ▪
 

 

 

2 

خّصصة لالستماع إلى رئيس الشركة املشغلة 
ُ
الحضور واملشاركة في الجلسة امل

 لشبكة عمومية لالتصاالت.   

 السيد الوزير 

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 الهيئة الوطنية لالتصاالت

والهياكل   القانونية  الشؤون  ادارة 

 األخرى املعنية  

حسب تاريخ تحديد  

 الجلسة 

 
شغلة وتحديد الجهات املعنية بتلك املطالب  تبوي

ُ
ب مطالب ومشاغل الشركة امل

 ( أيام05) االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال  .واملشاغل

3 

شغلة مع  
ُ
الجهات املعنية )حسب اختصاص  الّنظر في املشاغل التي طرحتها الشركة امل

 ت...(. الهياكل: إدارة الشؤون القانونية، الهيئة الوطنية لالتصاال 

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 الهيئة الوطنية لالتصاالت

والهياكل   القانونية  الشؤون  ادارة 

 األخرى املعنية  

 ( يوما15)
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5 
األطراف املعنية  وإحالته إلى السيد  إعداد عرض توضيحي فيما تّم التوّصل إليه مع 

 الوزير 

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 
 ( أيام05)

6 

تلقي تعليمات السيد الوزير على العرض التوضيحي وتنفيذ تعليماته )مراسلة رئاسة  

 .الحكومة في الغرض ان اقتض ى األمر،...(

 السيد الوزير 

 االتصال االدارة العامة لتكنولوجيا  

 

بداية من تاريخ   

 ُورودها

 

 

 

 

 

 

 

 

افقة على استغالل خدمة حديثة (: دراسة الجوانب الفنية والقانونية لإلذن بامل16اإلجراء )   و

 بالفضاءات الجماعية من طرف البلديات(   HOT SPOT)مثال استغالل الترددات في خدمة 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  63 
 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

 الغرض الستغالل الخدمة    تقّبل مراسلة صادرة في - 1
 السيد الوزير             

 

  حال ُورودها 

.مجلة االتصاالت ونصوصها  

 التطبيقة. 

 2012لسنة  1998أمر عدد 

 2012سبتمبر  11مؤرخ في 

تنظيم وزارة  بضبط  املتعلق

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 ( أيام03) اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال  جمع معطيات وبيانات حول الخدمة وحول صاحب املشروع.     - 2

 ص الترتيبية ذات العالقة باملوضوع.  اإلطالع على مجلة االتصاالت والنصو  - 3

 ( أيام01) اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 

 

4 
أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات في املشاريع التي تستوجب استغالل ترددات   -

 راديوية وكذلك رأي الهياكل املعنية حسب طبيعة املوضوع.  

 ( أيام05) الوكالة الوطنية للترددات

 ( أيام03) اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال  طالع على تجارب بعض الدول.  اال  - 5

 إعداد تقرير فني يتم عرضه على عناية السيد الوزير يتضمن بسطا حول املوضوع.    - 6
 ( أيام02) اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

7 
دّونة على التقرير -

ُ
الفني وتنفيذها بالتنسيق  االطالع على تعليمات السيد الوزير امل

 واالتصال بالهياكل املعنية.  

 لتكنولوجيا االتصال اإلدارة العامة 

 الهياكل املعنية 

بداية من تاريخ  

 وصولها 

 

   

 

 (: تطبيق التوصيات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت17اإلجراء ) 
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 االتصاالت...()منها ما يهّم أنظمة االتصاالت الراديوّية ومنها ما يهّم تقييس 

ق ملراحل انجاز اإلجراء العدد الرتبي 
ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

 تقّبل مراسلة في الغرض صادرة عن اإلتحاد الدولي لالتصاالت. - 1
 اإلتحاد الدولي لالتصاالت -

 الديوان -

 2012لسنة  1998أمر عدد  حال ُورودها 

 2012سبتمبر  11مؤرخ في 

بضبط تنظيم وزارة  املتعلق

تكنولوجيا املعلومات  

 واالتصال. 

الع على التوصيات  - 2
ّ
 قرارها من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت.والقرارات التي تم ااالط

 ( أيام02) اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال-

3 
إحالة مراسلة اإلتحاد الدولي لالتصاالت لتنفيذ التوصيات والقرارات إلى الجهة   -

 املعنية بها )الوكالة الوطنية للترددات، مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت...(.  

 ة لتكنولوجيا االتصالاإلدارة العام -

 الجهة املعنية بالتوصيات -

 ( أيام02)

 

 

 

 

 

 

 (: بلوغ إعالم برفع عريضة دعوى أمام الهيئة الوطنية لالتصاالت  18اإلجراء) 

 اخ

ق ملراحل انجاز اإلجراء العدد الرتبي 
ّ
 املالحظات  آجال االنجاز  األطراف املتدخلة  وصف مدق
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، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( مديةاملعت

1 

الوطنية لالتصاالت، صادرة عن الهيئة  بلوغ مذكرة إعالم برفع عريضة دعوى أمام الهيئة  

وتكون مذكرة اإلعالم مرفقة بنسخة من عريضة الدعوى )اإلطالع عليها، علما وأّن اإلحالة  

 يمكن أن تكون عن طريق السيد الوزير أو عن طريق رئيس الديوان(.

 السيد الوزير 

 ية لالتصاالتالهيئة الوطن

  حال ورودها 

 .67االتصاالت الفصل مجلة 

 

 : املنظومة املعتمدة

 نظومة عليسة  م ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

لع على العريضة.     2
ّ
 إعالم السيد الوزير بالعريضة إذا ثبت من اإلحالة أّن السيد الوزير لم يط

 ( أيام03) اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 

3 
لى قرارات الهيئة الوطنية لالتصاالت بشأن جميع عرائض الدعاوى من خالل  االطالع ع

 املوقع االلكتروني للهيئة الوطنية لالتصاالت. 

إثر نشر القرار   الهيئة الوطنية لالتصاالت

 باملوقع االلكتروني 

 

 

 

 

 

(: تعمير استبيان 19اإلجراء)   

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز 

ّ
 آجال االنجاز  املتدخلة   األطراف اإلجراءوصف مدق

 املالحظات 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية
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 تلّقي استبيان على الوزارة )عن طريق السيد الوزير أو السيد رئيس الديوان(.      1
 الجهة التي صدر عنها االستبيان 

 السيد الوزير أو رئيس الديوان 

 حال وروده

 

 

 2012لسنة  1998أمر عدد .

 2012سبتمبر  11مؤرخ في 

تنظيم وزارة  بضبط  املتعلق

املعلومات  تكنولوجيا 

 واالتصال 

 

 : املنظومة املعتمدة

 ومة عليسة  منظ  ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 ( أيام02) االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال  ون البيانات املطلوبة في االستبيان وتحديد مصدر تجميع تلك املعطيات. التثبت في مضم  2

3  
االتصال والتنسيق مع الهياكل مصدر املعطيات التي يقتضيها االستبيان بغاية تجميع تلك 

 املراسالت العادية...(. املعطيات )االتصال املباشر، عن طريق الهاتف، التراسل اإللكتروني 

 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 الهياكل مصدر املعطيات 
 ( أيام05)

 املعنية للموافاة بالردود. تذكير الهياكل    4
 االدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 الهياكل مصدر  املعطيات 
 ( أيام03)

 تلقي ردود الهياكل املعنية.    5
 االتصال   االدارة العامة لتكنولوجيا

 الهياكل مصدر  املعطيات 
 ( أيام07)

 ( أيام02) لتكنولوجيا االتصال االدارة العامة  تعمير االستبيان على ضوء الردود.  6

 

 

 

(: شكاية من مشغل شبكة عمومية لالتصاالت  حول عروض تجارية ملشغل منافس ال تحترم قواعد املنافسة 20اإلجراء )   

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملر 

ّ
 األطراف املتدخلة  احل انجاز اإلجراءوصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

،  املراجع القانونية) 

 ( املنظومة املعتمدية
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السيد   1 ديوان  من  )اإلحالة  لالتصاالت  عمومية  الغرض من مشغل شبكة  في  مراسلة  تلقي 

 الوزير(

 مشغل شبكة عمومية لالتصاالت -

 الديوان  -

عدد   حال ُورودها   2008لسنة    3026أمر 

في    2008سبتمبر    15مؤرخ 

يتعلق بضبط الشروط العامة  

الستغالل الشبكات العمومية  

النفاذ   وشبكات  لالتصاالت 

 . والنصوص املنقحة له

نصوصها  .مجلة االتصاالت و 

 التطبيقة. 

 
 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

2 
الع على املراسلة وعلى مضمون الوثائق املصاحبة لها إن ُوجدت ودراسة مضمونها 

ّ
 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال- االط

 
 ( أيام05)

3 
العروض   على  ودر االطالع  املشغل  واب  موقع  على  مع  التجارية  ومضمونها  محتواها  اسة 

اختصاص   املوضوع من  وأن  باعتبار  تامة  حيادية  على  والبقاء  والشرح  بالتحليل  االكتفاء 

 الهيئة الوطنية لالتصاالت )نوعية الخدمة واالمتيازات التي يمنحها العرض..(

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال-

 

 ( أيام05)

4 
الوزير إلفادته وإحاطته بمضمون  صياغة عرض توضيحي حول شكاية املش السيد  إلى  غل 

العروض   وأن  باعتبار  مجال  هناك  كان  إن  ُمقترح  وتقديم  التجارية  العروض  ومحتوى 

 الترويجية للمشغلين من اختصاص الهيئة الوطنية لالتصاالت

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال-

 

 ( أيام 05)

5 
بتعليم ُمذّيال  التوضيحي  العرض  لالتصاالت إحالة  الوطنية  الهيئة  إلى  الوزير  السيد  ات 

 باعتبارها صاحبة االختصاص. 

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال-

 الديوان -

 

يومان من تاريخ  

التوصل بتعليمات  

السيد الوزير على  

 العرض التوضيحي 

 

 حول خدمات اتصاالت (: شكاية 21اإلجراء ) 

 مؤسسة(شكاية فردية أو جماعية من مواطن  أو ) 
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العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

 ( ، املنظومة املعتمديةاملراجع القانونية) 

السيد  تلقي شكاية )فردية أو جماعية من مواطن  أو مؤسسة(: اإلحالة من   1

 الوزير أم من الديوان 

 مشغل شبكة عمومية لالتصاالت -

 ديوان  ال -

  حال ورودها 

 . مجلة االتصاالت ونصوصها التطبيقيية 

في    2012لسنة    1998أمر عدد  . سبتمبر    11مؤرخ 

تكنولوجيا    املتعلق  2012 وزارة  تنظيم  بضبط 

 املعلومات واالتصال. 

2 
 

الع على الشكاية وفهم املوضوع.  
ّ
 االط

اإلدارة العامة لتكنولوجيا   -

 االتصال 

 

 ( يوما واحدا 01)

 ( يوما واحدا 01)  إحالة الشكاية إلى املؤسسة املعنية.   3

4 
إعالم مكتب العالقة مع املواطن حتى يقوم بمتابعة مآل الشكاية وربط الصلة 

اية، وإذا كانت ذات صبغة عاجلة يتّم إعالم مكتب الشؤون  مع صاحب الشك

 العامة والسالمة واالستمرار .  

 ( يوما واحدا 01) 

5 
إلى   الرّد  من  نسخة  إحالة  تتّم  التونس ي  البريد  من  مباشر  رّد  تلقي  في صورة 

مكتب العالقات مع املواطن حتى يتولى إجابة املعني في صورة عدم إجابته من  

 لتونس ي.  طرف البريد ا

 ( يوما واحدا 01) 

 

 

 (: شكاية حول خدمات اتصاالت  22اإلجراء) 

 املهنية للمراكز العمومية لالتصاالت/املراكز العمومية لألنترنات...(شكاية من منظمة مهنية: الغرفة ) 

 

javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d
javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d


 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  69 
 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

 ( ، املنظومة املعتمديةجع القانونيةاملرا ) 

اإلحالة من السيد الوزير أم  تلقي شكاية )فردية أو جماعية من مواطن  أو مؤسسة(:  1

 من الديوان. 

مشغل شبكة عمومية   -

 لالتصاالت 

 الديوان   -

سبتمبر    11مؤرخ في    2012لسنة    1998أمر عدد   حال ورودها 

تكنولوجيا  ملتعلقا  2012 وزارة  تنظيم  بضبط 

 املعلومات واالتصال. 

 

 : املنظومة املعتمدة

 ظومة عليسة  من ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

2 

الع على الشكاية وفهم املوضوع، وتقديم عرض توضيحي للسيد
ّ
الوزير واقتراح    االط

تكليف االدارة العامة لالقتصاد الرقمي واالستثمار باعتبارها صاحبة االختصاص في  

منح التراخيص للتنسيق مع مختلف األطراف بما في ذلك أهل املهنة وبرمجة جلسة  

 )أو جلسات( لتدارس املوضوع .  

دارة العامة لتكنولوجيا  اإل  -

 االتصال 

 

 ( أيام03)

الجلسة )أوالجلسات( واملساهمة في تقديم اقتراحات بخصوص الحلول  املشاركة في   3

 املمكنة.  
 

حسب روزنامة  

 الجلسات 

التنسيق والتعاون مع االدارة العامة لالقتصاد الرقمي واالستثمار واالحصاء لتجسيد   4

 الحلول املتفق عليها .  
 ( أيام07) 
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 ألسباب خارجة عن نطاق الديوان الوطني لالرسال االذاعي والتلفزي (: اعالم بتوقف قناة إذاعية أو تل 23اإلجراء) 
ّ
فزية عن البث  

 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

 ( ، املنظومة املعتمديةاملراجع القانونية) 

والتلفزي: ألسباب تتعلق  تلقي مراسلة اعالم من الديوان الوطني لالرسال االذاعي   1

 بالعجز املالي أوغيره )اإلحالة من ديوان السيد الوزير( 

شبكة عمومية  مشغل   -

 لالتصاالت 

 الديوان  -

سبتمبر    11مؤرخ في    2012لسنة    1998أمر عدد   حال ورودها 

تكنولوجيا    املتعلق  2012 وزارة  تنظيم  بضبط 

 واالتصال. املعلومات 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

2 

الع على املراسلة وحفظها. 
ّ
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  - االط

 االتصال 

 

 ( أيام03)

 

 

 

 

 

 

javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d
javascript:_PAGE_.A4.value=1;javascript:%7b_JSL(_PAGE_,'A17','_blank','','')%7d


 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  71 
 

 اع بث مؤقت على قناة إذاعية أو تلفزية (: اعالم بانقط 24اإلجراء) 

 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

 ( ، املنظومة املعتمديةاملراجع القانونية) 

من   1 )اإلحالة  والتلفزي:  االذاعي  لإلرسال  الوطني  الديوان  من  اعالم  مراسلة  تلقي 

 زير(. ديوان السيد الو 

مشغل شبكة عمومية   -

 لالتصاالت 

 الديوان  -

سبتمبر    11مؤرخ في    2012لسنة    1998أمر عدد   حال ُورودها 

تكنولوجيا  املتعلق  2012 وزارة  تنظيم  بضبط 

 املعلومات واالتصال. 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 

 

2 
الع على املراسلة والتثبت في أسباب االنقطاع ومدة االنقطاع وتاريخه.

ّ
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  - االط

 االتصال 

 

 ( أيام03)

3 

 

 تمرار. إحالة املراسلة إلى مكتب  الشؤون العامة والسالمة واالس
لتكنولوجيا  اإلدارة العامة -

 االتصال 

 

 ( يوم واحد01)
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 (: ابداء رأي حول ضبط )أو مراجعة( تعريفات بث اذاعي أو تلفزي 25اإلجراء) 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

اعالم من الديوان الوطني لإلرسال االذاعي والتلفزي مصحوبة بمقترح تعريفات:  تلقي مراسلة   1

 )اإلحالة من ديوان السيد الوزير(.

مشغل شبكة عمومية   -

 لالتصاالت 

 الديوان   -

مؤرخ في  2012لسنة  1998أمر عدد  حال ُورودها 

بضبط   املتعلق   2012سبتمبر    11

املعلومات   تكنولوجيا  وزارة  تنظيم 

 واالتصال. 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 ظومة عليسة  من ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

2 
 

الع على امللف والدراسة التي على أساسها ضبطت التعريفات
ّ
 . االط

اإلدارة العامة لتكنولوجيا   -

 االتصال 

 

 ( أيام05)

ص في الغرض إلى السيد الوزير.  3
ّ
 ( أيام03)  تقديم عرض ملخ

 حال ُورودها   العمل بتعليمات السيد الوزير املضمنة على العرض. 4

5 
حضور جلسة )أو جلسات بإشراف السيد الوزير أو من ينوبه( يحضرها ممثل الديوان الوطني  

لإلرسال االذاعي والتلفزي وبمشاركة عّدة أطراف معنية باملوضوع سواء من داخل الوزارة أو  

 من خارجها.  

 
حسب روزنامة  

 الجلسات 

 
 بعد عرضها على رئاسة الحكومة(. املوافقة على التعريفات )سواء من طرف السيد الوزير أو 

 
ُمرتبط بالجهة التي  

عطي املوافقة 
ُ
 ت
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6 
املوافقة   في  احالة  قرار  اعداد  يتولى  )الذي  والتلفزي  االذاعي  لإلرسال  الوطني  الديوان  على 

 التعريفات الجديدة ويعمل على تطبيقه(.   
 

( أيام إثر صدور  03)

 املوافقة 

 

 

 

 (: التعاون والتنسيق مع الهيئة  العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري 26اإلجراء) 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاوصف 

ّ
 األطراف املتدخلة  ز اإلجراءمدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

 تقّبل مراسلة صادرة في الغرض    - 1

رئاسة الحكومة، أو الهيئة  العليا املستقلة  

لالتصال السمعي البصري، أو الديوان  

 الوطني لالرسال االذاعي والتلفزي...   

  حال ُورودها 

االتصاالت ونصوصها   .مجلة

 الترتيبية 

 

.النصوص القانونية والترتيبية  

نظمة للمجال 
ُ
السارية املفعول امل

 السمعي البصري 

 
 
 
 

 
كان    - )سواًء  املالحظات.  وتدوين  الرأي  إلبداء  املعروض  املشروع  على  االطالع 

  ترتيبي، أو كراس شروط...(    مشروع قانون أو نّص 

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال، 

 

 ( أّيام07)

2 
اإلطالع على مجلة االتصاالت وعلى القوانين والنصوص الترتيبية ذات العالقة   -

 بميدان االتصاالت وباملجال السمعي البصري.  

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال، 

 ذاعي والتلفزي،  الديوان الوطني لالرسال اال 

 الوكالة الوطنية للترددات

السمعي  الهيئة  العليا املستقلة لالتصال 

 البصري،

 

 ( أّيام02)
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 املشاركة في جلسات عمل أو أيام دراسية.   - 3

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال، 

 الديوان الوطني لالرسال االذاعي والتلفزي، 

سمعي  الهيئة  العليا املستقلة لالتصال ال

 البصري،

 الوكالة الوطنية للترددات

  حسب البرنامج 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

4 

املؤسسات الخاضعة لإلشراف املعنية باملوضوع )إذا اقتض ى  التنسيق بين   -

 األمر ذلك(.

 

 

 ( أّيام07) اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

5 

ابداء الرأي وتقديم مقترحات حول موضوع النقاش إلزالة كّل غموض أو   -

في االختصاصات مع ضرورة ُمراعاة مشاريع النصوص القانونية تداخل 

والترتيبية وكذلك مشاريع كراسات الشروط  املتعلقة باملجال السمعي البصري  

، كراس  للمنظومة القانونية الخاصة بقطاع االتصاالت )قانون، نّص ترتيبي

 شروط...(.  

 ( أّيام07) اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال 

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  75 
 

ق بالقطاع 27إلجراء) ا
ّ
(: املساهمة في ضبط جدول قيادة ملؤشرات وإحصائيات تتعل  

 

االعدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

املنظومة  ، املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

1 
حصائية غير متوفرة باملنظومة تلّقي تعليمات بخصوص وجود حاجة إلدراج مؤشرات أو بيانات إ

 اإلحصائية.  
 السيد الوزير -

  حال ورودها 

 2012لسنة  1998أمر عدد 

 2012سبتمبر  11مؤرخ في 

بضبط تنظيم وزارة   املتعلق

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

 
 

 : املنظومة املعتمدة

 عليسة  منظومة  ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

3 
البيانات   أو  املؤشرات  ومضمون  محتوى  لضبط  معها  والتعاون  اإلحصاء  بإدارة  الصلة  ربط 

 اإلحصائية املطلوبة.

 إدارة اإلحصاء،-

 الهيكل املعني بالنشاط  -

 ( أيام05)

 

4 
شابهة  االطالع على ا

ُ
إلحصائيات واملؤشرات ذات العالقة بمجال النشاط التي تنشرها املؤسسات امل

 أو املنظمات الدولية املهتمة بمجاالت القطاع.  

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  -

 االتصال 

 ( يومان02)

 

5 
ضبط مشروع ملحتوى جدول املؤشرات والبيانات اإلحصائية مع العمل على األخذ بعين االعتبار  

 للمعايير الدولية في ضبط تلك اإلحصائيات أو املؤشرات.    

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  -

 إدارة اإلحصاء -االتصال 

 ( أيام05)

 

 الهياكل املعنية.مناقشة مشروع الجدول خالل جلسات عمل يحضرها   6

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  -

 إدارة اإلحصاء -االتصال 

 الهياكل املعنية -

ن بانتهاء اآلجال تكو 

الجلسات واالتفاق  

على صيغة نهائية  

 للمشروع 

7 
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  - مراجعة مشروع الجدول على ضوء التوصيات التي تفرزها جلسات مناقشة املشروع. 

 إدارة اإلحصاء -االتصال 

 ( أيام03)

 

 ة اإلحصاء.إعداد مشروع الجدول في خاتمة تلك الجلسات بالتنسيق والتعاون مع إدار  8
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  -

 إدارة اإلحصاء -االتصال 

 ( أيام05)
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 عرض املشروع في صيغته النهائية على موافقة السيد الوزير.  9
لتكنولوجيا  اإلدارة العامة -

 االتصال 

 ( يومان02)

 

 التوصل بموافقة السيد الوزير على املشروع.   10

 السيد الوزير  -

لتكنولوجيا  اإلدارة العامة -

 االتصال 

 ( أيام 05ُمعّدل )

 

 

 ( 27)يتبع االجراء 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

،  املراجع القانونية) 

 ( املنظومة املعتمدية

11 
طرف السيد الوزير إحالة جدول اإلحصائيات واملؤشرات في نسخته النهاية بعد املوافقة عليه من  

 إلى الهياكل املعنية وحّثها على اعتماد الجدول والعمل على تجميع اإلحصائيات واملؤشرات املطلوبة. 

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام03)

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪
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السنوي إلصدارات الطوابع البريدية (: املساهمة في إعداد البرنامج 28اإلجراء)   

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

 مراسلة في الغرض من الديوان الوطني للبريد.تلقي  1

ضمنة بها(. 
ُ
 )االطالع على املراسلة والتعليمات امل

 الديوان الوطني للبريد -

 الديوان  -

في   حال ورودها  املؤرخ  املواصالت  وزير   24قرار 

بضبط   1997نوفمبر   املتعلق 

الطوابع  بإصدار  الخاصة  اإلجراءات 

 البريدية.

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

2 
لتق بالوزارة  العامة  اإلدارات  على  املراسلة  مضمون  بخصوص  تعميم  مقترحات  ديم 

 املواضيع التي يمكن أن يشملها البرنامج السنوي إلصدار الطوابع.

 إدارة التقنيات البريدية-

 اإلدارات العامة بالوزارة  -
 ( يوما15)

 إدارة التقنيات البريدية- اإلدارات العامة للموافاة باقتراحاتها. تذكير   3

 اإلدارات العامة بالوزارة  -

 ( أيام05)

4 
 عداد مقترحات إدارة التقنيات البريدية. إ

)من خالل البحث في شبكة األنترنات على مواعيد وروزنامة التظاهرات الوطنية والدولية  

 ثقافي، وطني، صّحي توعوي، اقتصادي، دولي...(.للسنة املقبلة، تظاهرات ذات بعد 

 ( يوما05) إدارة التقنيات البريدية

 

ا 5 اإلدارات  مقترحات  البريدية  تجميع  التقنيات  إدارة  مقترح  مع  ردود(  وجدت  )إن  لعامة 

 وصياغة ُمقترح ُموّحد. 

 ( أيام05) إدارة التقنيات البريدية

 

6 

وموافاته بالرّد بخصوص املواضيع املقترح تضمينها بالبرنامج  مراسلة الديوان الوطني للبريد  

 السنوي إلصدارات الطوابع.

 تصالاإلدارة العامة لتكنولوجيا اال-

 الديوان -

 

في أجل أقصاه شهرا  

من ورود مراسلة  

 البريد التو نس ي 
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 (: ابداء رأي حول ضبط )أو مراجعة( تعريفات خدمات بريدية  29اإلجراء) 

 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

 تعريفات:تلقي مراسلة اعالم من الديوان الوطني للبريد مصحوبة بمقترح  1

 )اإلحالة عادة ما تكون عن طريق ديوان السيد الوزير(.

 الديوان الوطني للبريد -

 الديوان   -

مؤرخ    2012لسنة    1998أمر عدد   حال ُورودها 

بضبط   املتعلق  2012سبتمبر    11في  

املعلومات  تكنولوجيا  وزارة  تنظيم 

 واالتصال. 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 تراسل االلكترونيال  ▪

 

 

2 
الع على امللف والدراسة التي على أساسها ضبطت التعريفات. 

ّ
اإلدارة العامة لتكنولوجيا   - االط

 االتصال 

 

 ( أيام05)

3 
ص في الغرض إلى السيد الوزير 

ّ
اإلدارة العامة لتكنولوجيا   - تقديم عرض ملخ

 االتصال 

 

 ( أيام03)

ضّمنة على العرض العمل بتعليمات السيد  4
ُ
اإلدارة العامة لتكنولوجيا   - الوزير امل

 االتصال 
 حال ُورودها 

5 
جلسات بإشراف السيد الوزير أو من ينوبه( يحضرها ممثل الديوان الوطني  حضور جلسة )أو  

للبريد وبمشاركة عّدة أطراف معنية باملوضوع سواء من داخل الوزارة أو من خارجها )يمكن أن  

 يكون في إطار لجنة(.  

اإلدارة العامة لتكنولوجيا   -

 االتصال 

 الهياكل املعنية  -

حسبما تحّدده  

 نامة الجلسات روز 
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 املوافقة على التعريفات )سواء من طرف السيد الوزير أو بعد عرضها على رئاسة الحكومة(  6
 رئاسة الحكومة 

آجال االنجاز ُمرتبطة  

 برئاسة الحكومة 

7 
الجديدة   التعريفات  في  قرار  اعداد  يتولى  )الذي  للبريد  الوطني  الديوان  على  املوافقة  احالة 

 ويعمل على تطبيقه(.   
 وطني للبريدالديوان ال -

( أيام إثر صدور  03)

 املوافقة 
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 (: شكاية حول خدمات بريدية 30اإلجراء) 

 مؤسسة(شكاية فردية أو جماعية من مواطن  أو ) 

 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( عتمديةامل

تلقي شكاية )فردية أو جماعية من مواطن  أو مؤسسة(: اإلحالة من السيد الوزير   1

 أم من الديوان 

 لالتصاالتمشغل شبكة عمومية  -

 الديوان   -

  11مؤرخ في    2012لسنة    1998أمر عدد   حال ُورودها 

تنظيم    املتعلق  2012سبتمبر   بضبط 

 وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 تراسل االلكترونيال  ▪
 

2 
الع على الشكاية وفهم املوضوع.  

ّ
اإلدارة العامة لتكنولوجيا   - االط

 االتصال 

 

 ( أيام02)

 ( يوما واحدا 01)  إحالة الشكاية إلى البريد التونس ي.   3

4 
إعالم مكتب العالقة مع املواطن حتى يقوم بمتابعة مآل الشكاية وربط الصلة مع  

العامة   الشكاية، وإذا كانت ذات صبغة عاجلة يتّم إعالم مكتب الشؤون  صاحب 

 والسالمة واالستمرار .  

 

 ( يوما واحدا 01)

 

 

5 
مكتب  في صورة   إلى  الرّد  إحالة نسخة من  تتّم  التونس ي  البريد  من  مباشر  رّد  تلقي 

العالقات مع املواطن حتى يتولى إجابة املعني في صورة عدم إجابته من طرف البريد  

 التونس ي.  

 

( يومْين إثنْين من  02)

 تاريخ وصول الردّ 
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 (: شكاية حول خدمات بريدية 31اإلجراء) 

 الغرفة املهنية للمراكز العمومية للبريد( منظمة مهنية:شكاية من ) 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة )املراجع القانونية 

 ( املعتمدية

الوزير أم  تلقي شكاية )فردية أو جماعية من مواطن  أو مؤسسة(: اإلحالة من السيد   1

 . من الديوان

مشغل شبكة عمومية   -

 لالتصاالت 

 

 الديوان   -

مؤرخ    2012لسنة    1998أمر عدد   حال ُورودها 

بضبط   املتعلق  2012سبتمبر    11في  

اتنظ تكنولوجيا  وزارة  ملعلومات يم 

 واالتصال. 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

2 

واقتراح   الوزير  للسيد  توضيحي  عرض  وتقديم  املوضوع،  وفهم  الشكاية  على  الع 
ّ
االط

في  باعتبارها صاحبة االختصاص  الرقمي واالستثمار  العامة لالقتصاد  االدارة  تكليف 

األطراف بما في ذلك أهل املهنة وبرمجة جلسة )أو   منح التراخيص للتنسيق مع مختلف

 جلسات( لتدارس املوضوع .  

دارة العامة لتكنولوجيا  اإل  -

 االتصال 

 

 ( أيام03)

 

 

 

الحلول   3 بخصوص  اقتراحات  تقديم  في  واملساهمة  )أوالجلسات(  الجلسة  في  املشاركة 

 املمكنة.  
 حسب روزنامة الجلسات  

دارة العامة لالقتصاد الرقمي واالستثمار واالحصاء لتجسيد  التنسيق والتعاون مع اال  4

 الحلول املتفق عليها.  
 

ُمرتبط باالدارة العامة  

 لالقتصاد الرقمي
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ظر في طلب مؤسسة أو جمعية تنظيم تظاهرة ذات عالقة بالقطاع تحت إشراف السيد الوزير     32اإلجراء) 
ّ
 (: الن

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجا

ّ
 األطراف املتدخلة  ز اإلجراءوصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة )املراجع القانونية 

 ( املعتمدية

1 
تقّبل مراسلة صادرة عن مؤسسة أو جمعية تتعلق بطلب  تنظيم تظاهرة ذات عالقة    -

 بالقطاع تحت إشراف السيد الوزير.   

 الجهة املعنية بالتظاهرة 

 السيد الوزير 

  حال ورودها 

مؤرخ في   2012لسنة    1998أمر عدد  

بضبط   املتعلق  2012سبتمبر    11

املعلومات   تكنولوجيا  وزارة  تنظيم 

 واالتصال. 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 سل االلكترونيالترا   ▪

 

2 
جمع معطيات وبيانات حول التظاهرة سواء من خالل االتصال بالجهة املعنية بتنظيم   -

 التظاهرة أو من خالل املوقع االلكتروني لتنظيم التظاهرة.    

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( يومان02)

 

3 

ي موضوع قبوله باإلشراف  تقديم عرض توضيحي إلى عناية السيد الوزير وأخذ رأيه ف  -

على التظاهرة )التعريف بالجهة املنظمة للتظاهرة، التعريف بالتظاهرة: مكان التنظيم،  

 املوعد، املحاور واملسائل التي ستتطرق إليها التظاهرة، املشاركون في التظاهرة...(،  

ولوجيا  اإلدارة العامة لتكن

 االتصال 

 ( أيام03)

 

ضمنة على العرض التوضيحي.االطالع على تعليمات الس 4
ُ
 يد الوزير امل

اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

حال التوصل  

 بالتعليمات

 تنفيذ التعليمات السيد الوزير )مراسلة الجهة املعنية وإعالمها بالقرار .....(.   5
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 ( أيام03)
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ل مؤسسة خاضعة لإلشراف( بلجنة تتبع احدى الوزارات أو املؤسسات العمومية     (: طلب تعيين عضو )ُيم33اإلجراء) 
ّ
 ث

 

 

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 األطراف املتدخلة  وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة )املراجع القانونية 

 ( املعتمدية

1 

ل عن مؤسسة  الغرض من وزارة أو مؤسسة عمومية لتعييتلقي مراسلة في  
ّ
ن عضو ممث

 عمومية خاضعة لإلشراف للمشاركة في أعمال لجنة. 

ضمنة بها(.
ُ
 )االطالع على مضمون املراسلة والتعليمات امل

رسلة )وزارة أو مؤسسة...( -
ُ
 الجهة امل

 الديوان   -

 11مؤرخ في    2012لسنة    1998أمر عدد   حال ُورودها 

تنظيم    املتعلق  2012سبتمبر   بضبط 

 وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 ممثل لها. توجيه مراسلة في الغرض إلى املؤسسة املعنية وطلب تعيين  2

لب(
ّ
حال نسخة مرفقة من املراسلة الواردة من الوزارة او املؤسسة صاحبة الط

ُ
 )هذا وت

 اإلدارة العامة لتكنولوجيا االتصال -

 
 ( أيام02)

 ( أيام10)  تلّقي رّد بتعيين ممثل من املؤسسة املعنية.   3

بال 4 إلى ربط الصلة  املعنية ودعوتها  أو املؤسسة  الوزارة  عّين عن طريقة  إجابة 
ُ
امل عضو 

 املؤسسة الراجع إليها بالّنظر.  
 ( أيام02) 
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 : تنفيذ مشاريع في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال( 34)  اإلجراء

العدد  

 الرتبي 
ق ملراحل انجاز اإلجراء

ّ
 املتدخلة األطراف   وصف مدق

 املالحظات  آجال االنجاز 

، املنظومة  املراجع القانونية) 

 ( املعتمدية

 البحث عن مصدر التمويل   مرحلة التأطير و 1
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 الوزارة املستفيدة  - االتصال

 شهر  

 
 

األمر املنظم للصفقات   .

  -العمومية

 

 

 

 

 

 

 

 : املنظومة املعتمدة

 منظومة عليسة   ▪

 ل االلكترونيالتراس  ▪

 

 إعداد كراس الشروط واملصادقة عليها 2
لوجيا  اإلدارة العامة لتكنو 

 الوزارة املستفيدة  - االتصال

 أشهر   2

 اإلعالن عن املنافسة  3
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 يوم    60-30

 تقييم العروض 4
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 االتصال 

 يوم   60

 شهر  املشروع ممول  - اللجنة املختصة املصادقة على التقرير من طرف اللجنة املختصة واإلعالن عن النتائج 5

 إبرام عقد الصفقة  6
اإلدارة العامة لتكنولوجيا  

 الوزارة املستفيدة  - االتصال

 يوم   15

 سنوات  5إلى من سنة  لجنة املتابعة متابعة مرحلة التركيز واالستغالل 7

 إرسال الفواتير ومؤيدات الخالص 8
املسؤول على خالص فواتير  

 املشاريع )سفيان الدريدي( 

اتورة  كلما وردت ف

 للمعالجة
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 دليل إجراءات اإلدارة العامة لالقتصاد الرقمي واالستثمار واإلحصاء -3
 

 

والذي يتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات   2012سبتمبر    11مؤرخ في    2012لسنة    1998لألمر عدد  وفقا  

 : تكلف اإلدارة العامة لالقتصاد الرقمي واالستثمار واإلحصاء خاصة بـ واالتصال

 قمي، إعداد الدراسات االقتصادية ووضع التوّجهات والخيارات للبرامج الوطنية في ميدان االقتصاد الر  −

 املساهمة في دفع االستثمار في مجال االقتصاد الرقمي واإلحاطة باملؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية، −

 العام والخاص، تطوير ودعم القدرات والكفاءات والعمل على مالءمتها لحاجيات القطاعين −

 املعنية، بعث برامج البحث والتطوير والتجديد بالتنسيق مع املؤسسات والهياكل  −

جمع وتحليل املعطيات واستغالل ونشر اإلحصائيات وإعداد املؤشرات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات   −

 واالتصال ومتابعة وتقييم القطاع، 

 م والخاص في ميدان االقتصاد الرقمي، متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العا −

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  تقديم املقترحات الهادفة ملزيد النهوض بمشاريع −

 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة بالنهوض باالقتصاد الرقمي،  −

 .تنفيذ جميع املهام املندرجة في إطار تنمية االقتصاد الرقمي −

 :وتشتمل على

 : دارة االستثمار التي تكلف خاصة بــ إ1

 إلستقطاب االستثمارات،تطوير مناخ األعمال واستحداث الحوافز  −

 توفير الفضاءات التكنولوجية لإليواء وتهيئتها،  −

 لتسويق لالستثمار في مجال االقتصاد الرقمي والعمل على تفعيل آليات التحفيز، −
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 تها لحاجيات القطاعين العام والخاص،تطوير ودعم القدرات والكفاءات والعمل على مالءم −

 على الخدمات ذات العالقة بالقطاع في أفضل الظروف،اإلحاطة باملستثمرين وتوجيههم للحصول  −

 متابعة أنشطة املتدخلين في قطاعات االتصاالت والبريد وتكنولوجيا املعلومات، −

 .متابعة أشغال لجان التراخيص ذات العالقة بتوفير خدمات اإلتصاالت  −

 : ـ إدارة االقتصاد الرقمي التيتكلف خاصة بـ2

 امج الوطنية في ميدان االقتصاد الرقمي، وضع التوّجهات والخيارات للبر  −

دراسة الجوانب الفنية واالقتصادية والقانونّية واالجتماعية ذات العالقة بإنجاز مشاريع االقتصاد  −

 الرقمي، 

 ة بمشاريع االقتصاد الرقمي، التنسيق بين مختلف الهياكل واملؤّسسات ذات العالق −

 والقطاع الخاص في مجال االقتصاد الرقمي، متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاع العام −

 تقديم املقترحات الهادفة ملزيد النهوض بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في امليدان، −

 والهياكل املعنية،  بعث برامج البحث والتطوير والتجديد بالتنسيق مع املؤسسات −

 .بالنهوض باالقتصاد الرقميمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة  −

 : ـ إدارة اإلحصاء واملؤشرات التيتكلف خاصة بما يلي3

 جمع وتحليل ونشر اإلحصائيات املتعلقة بأنشطة الوزارة، −

 .إعداد ومتابعة وتقييم املؤشرات القطاعية −

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 
 

  
 
  87 
 

 

  

 

 

واملؤشراتاإلحصاء.إ

ف للبيانات .إ

اإلحصائية واملؤشرات

االقتصاد الرقمي.إ

للدراسات ف .إ

االقتصادية

التجديد ف .إ

اع والشراكة بين القط
العام والقطاع الخاص

االستثمار.إ

ف تنظيم األنشطة.إ

جيا املرتبطة بتكنولو 
املعلومات واالتصال

ف تطوير مناخ .إ

األعمال والقدرات

 م. التسويق

والتحفيز وآليات 

 التشجيع

 م. التوجيه واملتابعة
م. مشاريع الشراكة 

 و التجديد

م. الدراسات 

 االقتصادية

م. استغالل ونشر البيانات 

 اإلحصائية واملؤشرات

لالقتصاد الرقمي واالستثمار واإلحصاءرة العامة اإلدا  
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م. كراسات الشروط 

 والتراخيص
 م. النهوض بالشراكة

م. متابعة برامج 

 االقتصاد الرقمي

م. جمع وتحليل البيانات 

 اإلحصائية واملؤشرات

م. برامج تطوير 

 القدرات
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 لالقتصاد الرقمي واالستثمار واإلحصاءاإلدارة العامة الخاصة بجراءات اإل 
 

 . إسناد عالمة املؤسسة الناشئة: 1اإلجراء عدد .1

ل شبكة إفتراضية لإلتصاالت  : 2اإلجراء عدد .2
ّ
الكتابة القارة للجنة اإلستشارية للترخيص في نشاط مشغ

 .ونشاط مزود خدمات انترنات

املهام  : 3ء عدداإلجرا  .3 للجنة متابعة وتقييم  القارة  التصرف حسب األهداف  الكتابة  املوكولة لوحدة 

 .إلنجاز مشروع "تونس الذكية"

دراسة ملفات مطالب الحصول على البطاقة التكنولوجية الدولية بصفة استثنائية أو  :4اإلجراء عدد .4

 .الترفيع في قيمتها

 .ة وتوجيههم للحصول على الخدمات ذات العالقة بالقطاعاإلحاطة باملستثمرين مباشر :5اإلجراء عدد .5

 .اإلحاطة باملستثمرين عن طريق اإلجابة عن العرائض: 6اإلجراء عدد .6

عدد .7 املواصالت  : 7اإلجراء  تنمية  صندوق  مساهمات  إلسناد  االستشارية  للجنة  القارة  الكتابة 

 .وتكنولوجيا املعلومات واالتصال

عدد .8 كر :8اإلجراء  إيداع  وصل  مجال  إعداد  في  الدراسات  نشاط  شروطممارسة  تكنولوجيا  اس 

 . املعلومات واالتصال

 .متابعة كراسات الشروط املودعة لدى الوزارة:9اإلجراء عدد .9

 .متابعة كراسات الشروط املحالة من الهيئة الوطنية لالتصاالت والواليات:10اإلجراء عدد .10

 تحيين فضاء املستثمر. :11اإلجراء عدد .11

عدد .12 تطّور  إعدا: 12اإلجراء  حول  شهرية  قيادة  لوحة  تكنولوجيا  د  لقطاع  اإلحصائية  املؤشرات  أبرز 

 .املعلومات واالتصال

 .سوق االتصاالت بين مختلف املشغلين ثيقة إحصائية شهرية حول توزيعو إعداد : 13اإلجراء عدد .13

إعداد املؤشرات األساسية حول نفاذ واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من  : 14اإلجراء عدد .14

 .قبل األسر واملؤسسات 

 .تحيين الجزء الخاص باملؤشرات اإلحصائية بموقع واب الوزارة:15اإلجراء عدد .15

عدد .16 املنظومة  :16اإلجراء  في  املعلومات  التصرف  تكنولوجيا  بقطاع  الخاصة  اإلحصائية 

 .( "نظام اإلسكوا للمعلومات اإلحصائية"ESISواالتصال)

 . إعداد البرنامج السنوي لإلحصاء لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال: 17اإلجراء عدد .17

file:///E:/dhia/d/comm%20manuel%20des%20proc/manuel%20de%20procedure/Fichiers%20liens/Marché_%20Télécom_%20Avril%202013.xlsx
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 إجراءات دليل 

 إدارة االقتصاد الرقمي 
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 دعالمة املؤسسة الناشئة إسنا :األول  اإلجراء

 األطراف املعنيةاملتدخلة  املراجع القانونية  املالحظات 
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

  2018لسنة   20قانون عدد  

في     2018أفريل    17مؤرخ 

 . الناشئةيتعلق باملؤسسات 

عدد   لسنة    840حكومي 

في    2018   أكتوبر   11مؤرخ 

بضبط شروط    تعلق   2018

إسناد و وإجراءات   آجال 

املؤسسة  وسحبعالمة 

واالنتفاع   الناشئة 

بالتشجيعات  

واالمتيازاتبعنوان  

الناشئة   املؤسسات 

تنظيم وصالحيات   وبضبط 

لجنة   أعمال  وكيفيةسير 

املؤسسة  عالمة  إسناد 

 الناشئة. 

س الحكومة  قرار من رئي

  2019فيفري   12مؤرخ في 

يتعلق بتسمية أعضاء  

 

بالكتابة   املكلف  العمل  فريق 

عالمة  لجنة    القارة  إسناد 

 املؤسسات الناشئة. 

 

لجنة   عالمة  أعضاء  إسناد 

 املؤسسات الناشئة. 

 

 مكتب اإلعالم بالوزارة. 

التراسل  

 االلكتروني

 

بوابة  

املؤسسات  

 الناشئة 

 

من    8إلى    1من  

إيداع   شهر  كل 

مطالب  

 الترشحات. 

 

 

 

فرز    10و  9

وإحالتها   امللفات 

أعضاء   إلى 

 اللجنة. 

 startupact.tn (Back Office). 1بوابة املؤسسات الناشئة  الدخول على 

 2 .امللفات فرز 

يتم   املطلوبة  الوثائق  استيفاء  عدم  صورة  إلكترونية في  مراسالت    إرسال 

 .قصد إستكمال الوثائق املكونة للملفللشركات
2-1 

 2-2 إسناد عالمة املؤسسات الناشئة. أعضاء لجنة  مللفات املقبولة إلى إحالة ا

 3-2 إجابة امللفات غير املقبولة لعدم توفر الشروط. 

 3 إسناد عالمة املؤسسات الناشئة.أعضاء لجنة  فحص امللفات من قبل 

 1-3 ضاء اللجنة( أصوات إيجابية ألع  5القبول املباشر ملنح عالمة املؤسسة الناشئة )

 2-3 أصوات سلبية ألعضاء اللجنة(   5الرفض املباشر ملنح عالمة املؤسسة الناشئة )

 3-3 امللفات للحضور إمام اللجنة ملزيد توضيح عناصر املشروع. توجيه دعوة لبقية  

عقد    4األسبوع

اللجنة   اجتماع 

 عند االقتضاء 

 4 ؤسسات الناشئة. إسناد عالمة امللجنة  برمجة اجتماع 

 5 إعداد مراسالت إلكترونية إلعالم الشركات بقرار اللجنة. 

   / الشهر  نهاية 

الشهر   أول 

اإلعالن   املوالي: 

النتائج   عن 

حفل   وتنظيم 

 6 إعداد مشاريع املوافقات األولية وعالمات املؤسسات الناشئة. 

أعم إسناد عالمة  إحالة محضر  وقرارات  األولية  املوافقات  االجتماع ومشاريع  ال 

 الوزير لإلمضاء واالعتماد املؤسسة الناشئة وقرارات السحب إلى السيد  
7 

بمنظومة   الناشئة  املؤسسات  عالمة  إسناد  وقرارات  األولية  املوافقات  تسجيل 

 عليسة
8 



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

د عالمة  لجنة إسنا

 املؤسسة الناشئة

 

عالمات   تسليم 

املؤسسات  

 الناشئة. 

ل تسليم شهادات عالمة املؤسسة  التنسيق مع مكتب اإلعالم بالوزارة إلعداد حف

 الناشئة تحت إشراف السيد الوزير
9 

عالمات املؤسسات الناشئة للحضور لحفل تسليم  دعوة املؤسسات املتحصلة على  

 الشهادات 
10 

 

 

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 ضاء                اإلم

ل ل: الكتابة القارة الثاني اإلجراء
ّ
 لجنة اإلستشارية للترخيص في نشاط مشغ

 نترنات اال شبكة إفتراضية لإلتصاالت ونشاط مزود خدمات 

 

 املراجع القانونية  املالحظات 
األطراف  

 املعنيةاملتدخلة 

املنظومات  

مدة املعت  
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

 

 منظومة عليسة  

التراسل  

 االلكتروني

 

لسنة    4773أمرعدد    -

في    2014   26مؤرخ 

يتعلق   2014ديسمبر

بضبط شروط وإجراءات  

 

 مكتب الضبط املركزي 

منظومة 

 عليسة  

التراسل  

 االلكتروني

 

 

  6إلى    4من  

أسابيع حسب  

استيفاء  

 1 .استقبال ملفات الشركات الواردة من مكتب الضبط املركزي 

 2 .مراجعة امللفات

إعداد   يتم  املطلوبة  الوثائق  استيفاء  عدم  صورة  للشركاتفي  قصد مراسالت 

 إستكمال الوثائق املكونة للملف.

3 

 4 .الرئيس املباشر إلى مكتب الضبط املركزي   من إرسال املراسلة بعد اإلمضاء

 5 .مراسلة أعضاء اللجنة لحضور االجتماع



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

نشاط   ترخيص  إسناد 

 .مزود خدمات األنترنات

عدد    - لسنة   412أمر 

جانفي   16مؤرخ في    2014

بضبط    2014 يتعلق 

وإجرا إسناد  شروط  ءات 

نشاط   ملمارسة  ترخيص 

افتراضية   شبكة  مشغل 

 .لالتصاالت

للوثائق  امللف 

 املطلوبة

 

 

 

 

 6 .عرض في اللجنةإعداد قائمة في امللفات التي ست

 7 .اللجنة الوطنية للترخيص في االتصاالتعرض امللفات على 

 8 .إعداد محضر االجتماع

 9 .إعداد التراخيص بالنسبة للمطالب التي وافقت عليها اللجنة

 10 .إعداد املراسالت بالنسبة للمطالب التي لم يتم املوافقة عليها

والتراخيص    إرسال محضر  لإلطالع  االجتماع  اإلدارة  على  املشرف  إلى  واملراسالت 

 وإحالتها إلى السيد الوزير لإلمضاء.

11 

 12 .االتصال بالشركات ودعوتها لسحب التراخيص الخاصة بها من اإلدارة

 13 .إرسال املراسالت إلى مكتب الضبط املركزي 

 

 

افق: سامي الغزالي   حرر: امل املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الوظيفية: مدير عامالخطة 

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

 : الكتابة القارة للجنة متابعة وتقييم املهام املوكولة  الثالث  اإلجراء

 " لوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع "تونس الذكية

 األطراف املعنيةاملتدخلة  املراجع القانونية  املالحظات 
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

عدد     2014لسنة    6األمر 

في     2014جانفي    02املؤرخ 

املتعلق بإرساء "مشروع تونس 

بأنشطة   للنهوض   " الذكية 

بلد   خارج  الخدمات  نقل 

امه  وإتماملنشإ كما تم تنقيحه  

عدد   الحكومي   744باألمر 

جوان    9املؤرخ في    2017لسنة  

2017 

 وحدة تونس الذكية 

 

وتقييم   متابعة  لجنة  أعضاء 

املهام املوكولة لوحدة مشروع  

  تونس الذكية

التراسل  

 االلكتروني

 1 تقترح لجنة القيادة ملشروع تونس الذكية جدول أعمال لجنة املتابعة والتقييم  

ين السيد الوزير باعتباره رئيس اللجنة والكتابة القارة )التي أسندت الى  يتم التنسيق ب

والتي   والتقييم  املتابعة  لجنة  اجتماع  موعد  الرقمي(  باالقتصاد  املكلفة  املصالح 

 تجتمع مرة كل ستة أشهر على األقل 

2 

جيهها  ستدعاءات وتو تتولى الكتابة القارة بالتنسيق مع وحدة تونس الذكية إعداد اال 

 . الى مختلف األعضاء 
3 

تتولى الكتابة القارة االعداد اللوجستي لالجتماع والتأكد من توفر النصاب لالجتماع  

  12) حضور نصف األعضاء على األقل لتكون املداوالت قانونية : تتكون اللجنة من  

 عضوا الى جانب الرئيس ( 

4 

القارة   الكتابة  لتقوم  الجتماع وتحيله على مختلف األعضاء  بإعداد محضر جلسة 

 بالبريد االلكتروني
5 

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                

 لب الحصول على البطاقة التكنولوجية الدولية بصفة استثنائية أو الترفيع في قيمتها: دراسة ملفات مطاالرابع اإلجراء



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

 األطراف املعنيةاملتدخلة  املراجع القانونية  املالحظات 
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

البنك    منشور  املرجع: 

املركزي التونس ي عدد  

املؤرخ 2016لسنة    9

 2016سمبر  دي  30في  

بالتحويالت  واملتعلق 

العمليات   بعنوان 

تم    الجارية كما 

وإتمامه   تنقيحه 

لسنة   2باملنشور عدد 

في  2019 املؤرخ 

 . 2019جانفي 30

منظومة  مكتب الضبط املركزي 

 عليسة  

 

التراسل  

 االلكتروني

 

 

إلى   2من 

أيام 4  

 

 

 

 

 1 .الضبط املركزي إستالم مطالب الشركات / األشخاص الطبيعيين الواردة من مكتب 

 2 .دراسة املطالب

  -1-2 .التثبت من استيفاء املطالب للوثائق والشروط املستوجبة

األشخاص   للشركات/  مراسالت  إعداد  يتم  املطلوبة  الوثائق  استيفاء  عدم  صورة  في 

 قصد إستكمال الوثائق املكونة للملف.الطبيعيين 
3 

 1-3 .تتمة للملفالتوصلب

 4 .إلمضاء املشرف على اإلدارةإعداد مشاريع اإلجابة وإحالتها 

 5 .عليسةفي منظومة  املراسالت تسجيل

 .إرسال املراسالت إلى مكتب الضبط املركزي 
7 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 دليل إجراءات 

 إدارة اإلستثمار 
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 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

 

 .: اإلحاطة باملستثمرين مباشرة وتوجيههم للحصول على الخدمات ذات العالقة بالقطاعالخامس اإلجراء

 

 األطراف املعنيةاملتدخلة  املراجع القانونية  املالحظات 
ظومات  املن

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

التراسل     

 االلكتروني
 

 

 

 

 1 .استقبال املستثمرين

 2 .االستماع إلى استفساراتهم أو مشاكلهم

موضوع   حسب  كّل  املعتمدة  القانونية  اإلجراءات  وتوضيح  اإلحاطة  توفير 

 االستفسار. 

3 

باإلطا  املستثمر  عن  مّد  الالزمة  الوثائق  وبكل  بموضوعه  الخاص  القانوني  ر 

 .  (Flash Disk)طريق إرسالها له بالبريد اإللكتروني أو على حامل إلكتروني 

4 

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                              اإلمضاء    اإلمضاء                
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 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

 .: اإلحاطة باملستثمرين عن طريق اإلجابة عن العرائض السادس  اإلجراء

 األطراف املعنيةاملتدخلة  املراجع القانونية  املالحظات 
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

 مكتب الضبط املركزي   

 اطن مكتب العالقات مع املو 
منظومة 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

 أيام 10إلى  7

 

استقبال العرائض واالستفسارات املوجهة من مكتب الضبط املركزي أو من  

 .مكتب العالقات مع املواطن

1 

 2 .دراسة العرائض

 3 .إعداد اإلجابة

 5 .املركزي إلى مكتب الضبط بعد اإلمضاء من الرئيس املباشر إرسال اإلجابة 

 6 .إعداد جدول وثائق وإرساله مع اإلجابة إلى مكتب العالقات مع املواطن

 

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                

 

 : الكتابة القارةللجنة االستشارية إلسناد مساهمات صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصالالسابع اإلجراء
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 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

املعنيةاملتدخلة األطراف   املراجع القانونية  املالحظات   
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

  

لسنة    5199أمر عدد   -

في  امل  2013   12ؤرخ 

يتعلق   2013ديسمبر  

التدخالت   بضبط 

املعنية   واألنشطة 

صندوق   بمساهمات 

املواصالت   تنمية 

املعلومات   وتكنولوجيا 

 وطرق تمويلها 

 

 مكتب الضبط املركزي 

منظومة 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

 

 

  6إلى    4من  

حسب   أسابيع 

امللف   استيفاء 

للوثائق  

 املطلوبة

 

 

 

 

 1 .كات الواردة من مكتب الضبط املركزي استقبال ملفات الشر 

 2 .مراجعة امللفات

قصد في صورة عدم استيفاء الوثائق املطلوبة يتم إعداد مراسالت للشركات  

 .إستكمال الوثائق املكونة للملف

3 

 4 .إلى مكتب الضبط املركزي بعد اإلمضاء من الرئيس املباشر  إرسال املراسلة  

 5 .أعضاء اللجنة لحضور االجتماع  مراسلة

 6 .التي ستعرض في اللجنةإعداد قائمة في امللفات  

 7 .عرض امللفات على اللجنة 

 8 .إعداد محضر االجتماع

 9 .إعداد مقررات املساهمات

 10 .إعداد مقررات صرف األقساط بناء على تقارير دورية تعرض على اللجنة

اللجنة    رئيس  إلى  واملقررات  االجتماع  محضر  إلى  إرسال  وإحالتها  لإلطالع 

 السيد الوزير لإلمضاء.

11 

بالشركات بها من   االتصال  الخاصة  املقررات  واملؤسسات ودعوتها لسحب 

 .اإلدارة

12 

بقرارات       إلعالمها  العمومية  واملؤسسات  للمنشآت  العامة  اإلدارة  مراسلة 

 اللجنة. 

13 

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  مو



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

 

 : إعداد وصل إيداع كراس شروطممارسة نشاط الدراسات الثامن اإلجراء

 ملعلومات واالتصال  في مجال تكنولوجيا ا

 

 املراجع القانونية  املالحظات 
األطراف  

 املعنيةاملتدخلة 

املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

مؤرخ في   2014لسنة    2152أمر عدد    - 

بممارسة    2014ماي    19 يتعلق 

وإنجاز   وإدماج  الدراسات  أنشطة 

في   تكنولوجيا  الشبكات  مجال 

 واالتصال. املعلومات 

والبحث    - العالي  التعليم  وزير  قرار 

املعلومات   وتكنولوجيا  العلمي 

في   مؤرخ    2014أوت    1واالتصال 

باملصادقة على كراس شروط   يتعلق 

مجال   في  الدراسات  نشاط  ممارسة 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

 

الضبط  مكتب 

 املركزي 

منظومة 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

 

 

خالل 

 أسبوع 

 

 

 

 

 1 .استالم ملفات الشركات الواردة من مكتب الضبط املركزي 

 2 .مراجعة امللفات

قصد  في صورة عدم استيفاء الوثائق املطلوبة يتم إعداد مراسالت للشركات  

 إستكمال الوثائق املكونة للملف.

3 

 4 .ركزي إلى مكتب الضبط املبعد اإلمضاء من الرئيس املباشر  إرسال املراسلة 

 5 .إعداد وصل إيداع كراس الشروطبالنسبة للمطالب املستوفية الشروط

االتصال بالشركات ودعوتها لسحب وصل إيداع كراس الشروطالخاصة بها     

 .من اإلدارة

6 
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افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 فية  الخطة الوظي الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

 : متابعة كراسات الشروط املودعة لدى الوزارةالتاسع اإلجراء

املعنيةاملتدخلة األطراف   املراجع القانونية  املالحظات   
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

حكو   -  عدد  أمر    2018لسنة    417مي 

في   بإصدار   2018ماي    11مؤرخ  يتعلق 

لألنشطة االقتصادية   الحصرية  القائمة 

التراخيص  وقائمة  لترخيص  الخاضعة 

األحكام   وضبط  مشروع  إلنجاز  اإلدارية 

 ذات الصلة وتبسيطها. 

من وزير تكنولوجيات االتصال   اتقرار   -

التنمية   ووزير  الرقمي  واالقتصاد 

والواالست في  ثمار  مؤرخ  الدولي   1تعاون 

كراس   2019أكتوبر   بضبط  يتعلق 

إقامة واستغالل   أنشطةشروط ممارسة  

ومزود    شبكة خاّصة مستقلة لالتصاالت

ومدمج  األنترنات  حركة  تبادل  نقطة 

 شبكات االتصاالت

 

 مكتب الضبط املركزي 

منظومة 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

 .الواردة من مكتب الضبط املركزي الشروط الشركات استالم كراسات   يوم عمل 

 إقامة وإستغالل شبكة خاصة مستقلة لإلتصاالت. •

 نقطة تبادل حركة األنترنات. مزود •

 مدمج شبكات االتصاالت. •

1 

 2 .تثبت من الوثائق املطلوبة للملفات املعنيةالراجعة و امل

املؤسسة   مراسلة  يتم  املطلوبة  الشروط  استيفاء  عدم  صورة    قصدفي 

 إستكمال الوثائق املطلوبة.

2-1 

 2-2 .إلى مكتب الضبط املركزي   بعد إمضائها من الرئيس املباشر إرسال املراسلة

 3 تسليم نسخة من كراس الشروط تحمل ختم الوزارة لصاحب املؤسسة

 4 .الشركات املودعة لكراسات الشروطتحيين قائمة 

 5 االلكتروني للوزارةنشر القائمة على املوقع 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 التصاالت والواليات : متابعة كراسات الشروط املحالة من الهيئة الوطنية لالعاشر  اإلجراء

 

 املراجع القانونية  املالحظات 
األطراف  

 املعنيةاملتدخلة 

املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

عدد    -  في    2006لسنة    3314أمر    25مؤرخ 

أنشطة   2006ديسمبر   بممارسة  يتعلق 

 الدراسات واملقاولة في االتصاالت.

املعلومات   - تكنولوجيا  وزير  من  قرار 

في   مؤرخ  يتعلق   2013جويلية    29واالتصال 

على   املتعلق باملصادقة  الشروط  كراس 

 .باستغالل املراكز العمومية لالنترنات

املعلومات   - تكنولوجيا  وزير  من  قرار 

في   مؤرخ  يتعلق   2013جويلية    29واالتصال 

امل الشروط  كراس  على  تعلق باملصادقة 

مراكز   استغالل  وإجراءات  شروط  بضبط 

 .النداء املحلية

املعلومات   - تكنولوجيا  وزير  من  قرار 

في   مؤرخ  يتعلق   2013جويلية    29واالتصال 

املتعل الشروط  كراس  على  ق باملصادقة 

خدمات   توفير  وإجراءات  شروط  بضبط 

االتصاالت ذات املحتوى وخدمات االتصاالت 

 .التفاعلية

املعلومات   - تكنولوجيا  وزير  من  قرار 

في   مؤرخ  يتعلق   2013جويلية    29واالتصال 

 

الضبط   مكتب 

 ي املركز 

منظومة 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

 

إلى   4من 

أسابيع  6  

 

 

 

 

 

شروط   كراس  لنظام  خاضعة  ألنشطة  املمارسين  الباعثين  ملفات  استالم 

 املحالة من: 

 لالتصاالت الهيئة الوطنية  -1 
خدمات    - توفير  وإجراءات  شروط  بضبط  املتعلق  الشروط  كراس 

 فاعلية االتصاالت ذات املحتوى وخدمات االتصاالت الت

كراس الشروط املتعلق بضبط شروط وإجراءات استغالل مراكز النداء   -

 املحلية 

 الواليات  -2

 لالتصاالت الهاتفية كراس الشروط املتعلق باستغالل املراكز العمومية  -

 كراس الشروط املتعلق باستغالل املراكز العمومية لالنترنات -

1 

 2 .مراجعة وتثبت للملفات املعنية 

في صورة عدم استيفاء الشروط املطلوبة يتم مراسلة الوالية أو الهيئة الوطنية   

 قصد إستكمال الوثائق املكونة للملف. لالتصاالت 

3 

 4 .إلى مكتب الضبط املركزي   بعد إمضائها من الرئيس املباشر إرسال املراسلة 

 5 .حفظ امللف 
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املتعلق بامل الشروط  كراس  على  صادقة 

لالتصاالت  العمومية  املراكز  باستغالل 

 .الهاتفية
 

افق: سامي الغزالي   حرر: امل املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 : تحيين فضاء املستثمر.الحادي عشر اإلجراء

 

 األطراف املعنيةاملتدخلة  املراجع القانونية  املالحظات 
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

موقع واب     

 الوزارة 

 

التراسل  

 االلكتروني

 

 

 نشاط دوري 

 

 

 

 1 .استقبال أو إعداد املعطيات واملعلومات املراد إدخالها باملوقع

 2 .(Back Officeالدخول على موقع الوزارة )

 3 .واملعلومات في القسم املخصصالقيام بإدخال التعديالت 

 4 .( والتثبت من اإلضافات Front Officeالدخول على موقع الوزارة )

 5 .( إلى املرسل حول تقدم العملية وانتهائهاFeedback) إجابةإرسال  

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                          اإلمضاء       
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 دليل إجراءات  

 إدارة اإلحصاء واملؤشرات

 

 

  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

 املعلومات واالتصال: إعداد لوحة قيادة شهرية حول تطّور أبرز املؤشرات اإلحصائية لقطاع تكنولوجيا الثاني عشر اإلجراء

 املالحظات 
املراجع  

 القانونية 

األطراف  

ةاملتدخلة املعني  

املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

 املعطيات اإلحصائية تهم املجاالت التالية: 

اإلتصاالت،  األنترنات،  املصادقة اإللكترونية،    -

السالمة املعلوماتية، اإلعالمية، البريد، اإلرسال  

عل   املؤسساتي  النسيج  والتلفزي،  اإلذاعي 

"تونس لالقطاب التكنولوجية  مؤسسة  مستوى  

بعد،  الذكية" عن  للعمل  الجهوية  واملراكز 

 التجارة االلكترونية،...

)اإلستثمارات، القيمة  مؤشرات تنمية القطاع    -

الواردات،   الصادرات،  النمو،  نسبة  املضافة، 

التشغيل، رقم املعامالت،...(، مؤشرات التكوين  

 في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

الوطنية  ا  لهيئة 

مشغلو   لالتصاالت، 

املؤسسات   االتصاالت، 

املعهد   اإلشراف،  تحت 

الوطني لإلحصاء، اإلدارة  

، البنك    لألداءاتالعامة  

التعليم   وزارة  املركزي، 

 العالي، ...

التراسل  

 االلكتروني
إبتداء من االسبوع  

الشهر   من  الثاني 

 املوالي

 

املعنية بواسطة البريد جمع املعطيات اإلحصائية من مختلف الهياكل  

 اإللكتروني.

1 

 2 معالجة املعطيات اإلحصائية والتثبت منها )شهريا / سنويا(

 100إعداد املؤشرات )الكثافة الهاتفية، عدد اشتراكات األنترنات لكل  

 ساكن، معدل سعة الربط بشبكة الدولية لألنترنات لكل مستعمل،...(.    

3 

 4 مو املؤشرات مقارنة بنفس الفترة من السنة املاضية احتساب نسبة ن

 الثالثية الثالثة 

 

املؤشرات   بعض  بشبكة  مقارنة  اشتراكات  عدد  الهاتفية،  )الكثافة 

لكل   لكل    100األنترنات  املستعملين  عدد  ساكن،....(   100ساكن، 

 بمؤشرات لبعض الدول النامية أو في طور النمو. 

5 

 Intranet. 6نشر جدول القيادة على املستوى شبكة  اليموفى  الشهر املو  

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 وثيقة إحصائية شهرية حول توزيع سوق االتصاالت بين مختلف املشغلين: إعداد الثالث عشر اإلجراء

املعنيةاملتدخلة األطراف   املراجع القانونية  املالحظات   
نظومات  امل

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

لالتصاالت،     الوطنية  الهيئة 

تونس،   إتصاالت  املشغلون: 

ليكا   وأورونج،  وأوريدو، 

 موبايل

منظومة 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

الشهر   موفى 

 املوالي

 1 املشغلين. جمع املعطيات اإلحصائية من مختلف 

 ملعطيات اإلحصائية والتثبت منها: معالجة ا

 شبكات الهاتف القار والجوال،  -

القصيرة   - واإلرساليات  الهاتفية  بواسطة    SMSالحركة  اإلرساليات  و 

 ،  MMSامللتيميديا 

 حركة األنترنات، -

 رقم املعامالت، -

 عدد األعوان،  -

 نقاط البيع.  -

2 

 3 غلين البيانية حول توزيع سوق اإلتصاالت بين املشإعداد الرسوم 

 . Intranetنشر الوثيقة على مستوى شبكة   -

 إرسال الوثيقة عبر البريد اإللكتروني للسيد الوزير واملسؤولين املعنيين.  -

4 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                             اإلمضاء     اإلمضاء                
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 : إعداد املؤشرات األساسية حول نفاذ واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من قبل األسر واملؤسسات الرابع عشر اإلجراء

 املالحظات 
املراجع  

 القانونية 

األطراف  

 املعنيةاملتدخلة 

املنظومات  

 املعتمدة 
راحل امل وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم ضبطها في إطار  

الشراكة الدولية  

لتنمية مجتمع  

 املعلومات واملعرفة. 

  

 املعهد الوطني لإلحصاء

منظومة 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

 

الثالثي الرابع  

 من كل سنة 

 

 

 

السداس ي  

مرة   –الثاني 

 كل سنتين 

 

 

 الثالثي الثاني

 موفى السنة 

الوطني لإلحصا املعهد  املعلومات  التنسيق مع  تتعلق بمجال تكنولوجيا  ء إلعداد محاور 

 ن التالين :يواالتصال ضمن املسح 

محور بخصوص نفاذ واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من قبل األفراد   ▪

 املسح األسري حول التشغيل، واألسر ضمن  

ضمن   ▪ واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  املؤسسات  استعمال  بخصوص  محور 

 علق باألنشطة اإلقتصادية. املسح املت

1 

 2 تحليل املعطيات اإلحصائية والتثبت منها مع مصالح املعهد الوطني لإلحصاء

 إعداد املؤشرات األساسية حول استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من قبل:  

 األسر  -

 املؤسسات   -

3 

غات الثالث )عربية، ف
ّ
 4 رنسية، إنجليزية(إعداد قائمات املؤشرات بالل

للتنمية   املتحدة  األمم  ومنظمة  لالتصاالت  الّدولي  لإلتحاد  املؤشرات  قائمات  إحالة 

 والتجارة واللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لدول غرب آسيا 

5 

 mtcen.gov.tn 6نشر قائمات املؤشرات بموقع واب الوزارة   

 

افق: سامي الغزالي   : املحرر  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام
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 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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 : تحيين الجزء الخاص باملؤشرات اإلحصائية بموقع واب الوزارةالخامس عشر اإلجراء

 املراجع القانونية  املالحظات 
األطراف  

تدخلة املعنيةامل  

املنظومات  

 املعتمدة 
اإلجراء وصف مفصل ملراحل  اآلجال  املراحل  

على   - الدخول 

الوزارة   موقع 

(Back Office  )

اسم   عبر  يتم 

وكلمة   املستخدم 

 املرور  

 

تحيين   - يتم 

املؤشرات   جل 

لوحة   باعتماد 

القيادة  

 الشهرية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املعلومات   أنظمة  مكتب 

 بالوزارة 

منظومة 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

موفى 

الشهر  

 املوالي

 

والذي يحتوي على     mtcen.gov.tnتحيين فضاء املؤشرات اإلحصائية بموقع واب الوزار 

 روابط:  3

  قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال إحصائيات 

   تقارير 

   تموقع تونس 

 تحتوي على املحاور التالية:  اإلحصائيات: -1

 علومات واإلتصال، والبنية األساسية لتكنولوجيا امل النفاذ -

 إستعمال تكنولوجيات املعلومات واإلتصال   -

 الثقة الرقمية،  -

 اإلرسال اإلذاعي والتلفزي،  -

 البريد، -

 النسيج املؤسساتي،  -

 التكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات واإلتصال.  -

 تكنولوجيا املعلومات واإلتصال في أرقام  -

 التقارير:   -2

تقييم ومتابعة القطاع، باب  غرار تقرير نشر التقارير ذات العالقة بالقطاع على  -

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال بامليزان اإلقتصادي.... 

▪ 1 
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 املراجع القانونية  املالحظات 
األطراف  

تدخلة املعنيةامل  

املنظومات  

 املعتمدة 
اإلجراء وصف مفصل ملراحل  اآلجال  املراحل  

 

 

 

 تموقع تونس:  -3

-   : األصعدة  مختلف  على  املؤشرات  بمعدل  مقارنة  تونس  تموقع  حول  وثيقة  إعداد 

اإلفريقي والعربي واألوروبي والعاملي تحتوي على رسوم بيانية. )املصدر: اإلتحاد الدولي  

 تصاالت( لإل

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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( "نظام اإلسكوا للمعلومات  ESISاملعلومات واالتصال)ا : التصرف في املنظومة اإلحصائية الخاصة بقطاع تكنولوجيالسادس عشراإلجراء 

 اإلحصائية" 

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية: مدير عام

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                

 

 

 األطراف املعنيةاملتدخلة  املراجع القانونية  املالحظات 
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

( منظومة  إلى  ( ESISالنفاذ 

املستخدم   اسم  بواسطة 

 وكلمة العبور 

 

أنظمة   املعلومات  مكتب 

 وزارة بال

 منظومة

(ESIS) 

التراسل  

 االلكتروني

   ( جداول  في  وإدراجها  املعطيات  ملواصفات  Format Excelمعالجة  مطابقة   )

 املنظومة اإلحصائية لتيسير عملية الخزن  
1 

 2 تخزين املعطيات اإلحصائية بقاعدة املعطيات   

 3 واملؤشرات التثبت من املعطيات املخزنة 

 4 املعطيات اإلحصائية )جداول, رسوم بيانية(   استغالل
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 ي لإلحصاء لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال : إعداد البرنامج السنو السابع عشراإلجراء 

 

افق: سامي الغزالي   املحرر:  املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   مدير عام الخطة الوظيفية: 

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                

 األطراف املعنيةاملتدخلة  املراجع القانونية  املالحظات 
املنظومات  

 املعتمدة 
 املراحل  وصف مفصل ملراحل اإلجراء  اآلجال

نسخة   إحالة 

امللف   من  إلكترونية 

املؤسسات   على 

تحت   املعنية 

 اإلشراف  

 

 

 

منظومة  املؤسسات تحت اإلشراف 

 عليسة 

 

التراسل  

 االلكتروني

الثالثي 

 الرابع

 

الرقمي في   والتحول إعداد البرنامج السنوي لإلحصاء لقطاع تكنولوجيات االتصال  

 طني لإلحصاء.إطار البرنامج الوطني الذي يشرف عليه املجلس الو 
1 

 2 مراسلة املؤسسات تحت اإلشراف املعنية لتعمير امللف الفني الخاص بالبرنامج.  

االتصال   تكنولوجيات  لقطاع  لإلحصاء  السنوي  البرنامج  وإعداد  اإلجابات  تجميع 

 الرقمي .    والتحول 
3 

الرقمي إلى   والتحول البرنامج السنوي لإلحصاء لقطاع تكنولوجيات االتصال  إحالة  

 املجلس الوطني لإلحصاء.
4 
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 دليل إجراءات اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات العموميةليل إجراءات د-4
 

 :للمنشآت واملؤسسات العمومية مشموالت اإلدارة العامة  -1

امة للمنشآت واملؤسسات العمومية ممارسة أعمال اإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة املكلفة بقطاع  تتولى اإلدارة الع

 7في املؤرخين  2002لسنة  2198و2197خاصة األمرين عدد تكنولوجيا املعلومات واالتصال وذلك طبقا ملا نّصت عليه التراتيب الجاري بها العمل في املجال و 

واملتعلقين بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها.  2002أكتوبر   

املتعلق بتنظيم وزارة   2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1998من األمر عدد  58وتتلخص مشموالت اإلدارة العامة طبقا ألحكام الفصل  

على النحو التالي :علومات واالتصال تكنولوجيا امل  

 املصادقة على عقود البرامج وعقود األهداف وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها،  ✓

 املصادقة على امليزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،  ✓

 إعداد برامج استعماالت موارد صناديق الخزينة ومتابعة تنفيذها،  ✓

 لها جلسات عامة وللمؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية،مومية التي ليست املصادقة على القوائم املالية للمنشآت الع ✓

 درس امللفات املتعلقة بإعادة هيكلة املنشآت واملؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة،  ✓

 متابعة التصرف في املوارد البشرية للمنشآت واملؤسسات الخاضعة إلشراف الوزارة، ✓

 ملداولة للمنشآت واملؤسسات العمومية، هياكل التصرف وا  املصادقة على قرارات ✓
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 املشاركة في إجراءات املصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في األجور املسندة ألعوان املنشآت ذات املساهمات العمومية،  ✓

 للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. والشروط التحكيمية واتفاقات الصلح املتعلقة بفّض النزاعات طبقا  املصادقة على اتفاقيات التحكيم ✓

 التنظيم الهيكلي لإلدارة العامة:-2
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 قائمة اإلجراءات الراجعة لإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات العمومية :-3

 

 والمؤسسات العمومية إجراءات إدارة متابعة تنظيم المنشآت   •
 

 مية الخاصة باملنشآت واملؤسسات العمومية إعداد أو تنقيح أو إتمام النصوص التنظي :  1اإلجراء عدد •

 تجسيم برامج تطوير حوكمة املنشآت واملؤسسات العمومية تحت اإلشرافوإعادة هيكلتها :  2اإلجراء عدد •

 واملؤسسات العمومية تحت اإلشراف ملفاتتسمية رؤساء املنشآت :  3اإلجراء عدد •

 ومية املعنية أو املنشأة ذات األغلبية العمومية أو رئيس الهيئة الوطنية لإلتصاالتضبط مرتبات رئيس املنشأة او املؤسسة العم:  4اإلجراء عدد •

 تسمية أعضاء مجالس إدارة املنشآت العمومية وأعضاء مجالس املؤسسات العمومية :  5اإلجراء عدد •

 تسمية أعضاء مجالس إدارة املنشآت العمومية :  6اء عدداإلجر  •

 املؤسسات العمومية تسمية أعضاء مجالس :   7اإلجراء عدد  •

 إعداد ملف منح حضور أعضاء مجالس إدارة املنشآت العمومية وأعضاء مجالس املؤسسات العمومية :    8اإلجراء عدد  •

 وحدات تصرف حسب األهداف لتنفيذ مشاريع معينة أو التمديد في فترة عملها املصادقة إحداث وحدات مختصة أو  :    9اإلجراء عدد  •

 قة على مشاريع التسميات في الخطط الوظيفية أو اإلعفاء منها باملنشآت واملؤسسات العمومية تحت اإلشراف املصاد:  10اإلجراء عدد  •

مباشرة بعد بلوغ السّن القانونية للتقاعد قصد إستيفاء شرط التربص املطلوب إلستحقاق جراية  إبقاء أحد أعوان املنشأة أو املؤسسة املعنية في حالة :  11اإلجراء عدد  •

 تقاعد

 إبقاء أحد أعوان املنشأة أو املؤسسة املعنية بحالة بمباشرة بعد بلوغ السّن القانونية للتقاعد للحاجة إلى خدماته  -:  12اإلجراء عدد  •

 عنية إستثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد اإلحالة على التقاعد إسناد أحد أعوان املنشأة أو املؤسسة امل -

 ديد الترخيص في إسناد عطلة من أجل بعث مؤسسة الترخيص أو تج:    13اإلجراء عدد  •

 بثلثي األجر الترخيص أو تجديد الترخيص لألمهات العامالت باملنشأة أو املؤسسة املعنية بالعمل بنظام نصف الوقت مع اإلنتفاع :  14اإلجراء عدد  •

 اإلشراف  اإلجابة على إستشارات وإستفسارات املنشآت واملؤسسات العمومية تحت :  15اإلجراء عدد  •

 دراسة برامج اإلنتدابات وقوانين اإلطار ومتابعة تنفيذها : 16اإلجراء عدد  •
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 العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية تحت اإلشراف متابعة العرائض الواردة من قبل أعوان املنشآت واملؤسسات :  17اإلجراء عدد  •

 واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية تحت اإلشراف متابعة ملفات املفاوضات اإلجتماعية باملنشآت :  18اإلجراء عدد  •

 

 آت العمومية: شالمؤسسات والمن التصرف فيإدارة متابعة إجراءات  •
 

 القوائم املالية للمنشآت العمومية التي ليست لها جمعيات عامة واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية، : املصادقة على 1اإلجراء عدد  •

 : متابعة تقارير هياكل التدقيق الداخلي والخارجي،2راء عدد اإلج •

 : متابعة وضعيات السيولة للمنشآت واملؤسسات العمومّية، 3اإلجراء عدد  •

 ،للمنشآت واملؤسسات العموميةعلى امليزانيات التقديرية   : املصادقة4اإلجراء عدد.  •

 عند االقتضاء،  للمنشآت واملؤسسات العموميةديرية  امليزانيات التق املتابعة الدورية وتحيين : 5اإلجراء عدد.  •

 ، : املصادقة على مشاريع عقود البرامج وعقود األهداف6اإلجراء عدد  •

 استعماالت موارد صناديق الخزينة ومتابعة تنفيذها : إعداد برامج 7اإلجراء عدد  •

 : صرف اإلعتمادات على صندوق تنمية املواصالت8الإلجراء عدد  •
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 دارة متابعة تنظيم المنشآت والمؤسسات العمومية إجراءات إ
 

باملنشآت واملؤسسات  :    1اإلجراء عدد   الخاصة  التنظيمية  النصوص  إتمام  أو  تنقيح  أو  أو  إعداد  بإحداث املنشأة  يتعلق  )أمر حكومي  إدارية  تكتس ي صبغة  التي ال  العمومية 

واملالي وطرق سيرها، اإلداري  تنظيمها  العمومية وضبط  الخاص    املؤسسة  األساس ي  النظام  باملصادقة على  يتعلق  أمر حكومي  التنظيمي،  الهيكل  يتعلق بضبط  أمر حكومي 

 سمية في الخطط الوظيفية وشروط اإلعفاء منها( باألعوان، أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الت 
 

 املالحظات القانونية صوصوالناملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

إعداد مشروع أمر حكومي وترجمته   1

وشرح أسبابه وفقا ملوضوع النّص  

 ودواعي إصداره

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

الهيكل املختص 

باملنشأة أو املؤسسة  

 املعنية 

آجال اإلعداد مرتبطة   -

بجاهزية امللف 

وبالتوجهات العامة  

  والوزارة في للحكومة

 الغرض،

آجال املصادقة على  -

مشروع األمر الحكومي 

ونشره بالرائد الرسمي  

للجمهورية التونسية  

مرتبط بآجال دراسة  

النّص املعروض  مشروع 

من قبل مصالح رئاسة  

الحكومة وآجال إبداء  

الرأي بخصوصه من قبل  

املحكمة اإلدارية ووزارة  

املالية وكذلك آجال 

 الدستور، - 

، املتعلق 1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

ملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة  با

 واملتممة له، 

، املتعلق  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

على املنشآت العمومية وصيغ  بكيفية ممارسة اإلشراف 

املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين  

تحديد اإللتزامات املوضوعة على  في هيئات تصرفها وتسييرها و 

 كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له،

املتعلق   2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

لى املؤسسات العمومية التي ال  بكيفية ممارسة اإلشراف ع

تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها 

املؤسسة وتحديد  وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس

 اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

، املتعلق 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

شراف على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات  بتعيين سلطة اإل 

يتواصل عرض 

مشاريع النصوص 

الترتيبية على  

ة السيد  تأشير 

الوزير أو على 

رئاسة الحكومة 

إلستكمال 

إجراءات 

املصادقة  

واإلمضاء وذلك في  

نسخة ورقية  

بالتوازي مع 

لتصرف  منظومة ا

اإللكتروني في  

املراسالت إلى حين  

إقرار اإلعتماد  

  عرض مشروع األمر الحكومي على 2

 تأشيرة السيد الوزير

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

عرض مشروع األمر الحكومي على   3

الحكومة للدرس وإستكمال رئاسة 

 إجراءات املصادقة 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 
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مراجعة مشروع األمر الحكومي على   4

من قبل   ضوء املالحظات املثارة

سة الحكومة ووزارة املالية  رئا

وإعادة عرضه  واملحكمة اإلدارية 

على مصالح رئاسة الحكومة  

إلستكمال إجراءات املصادقة  

والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

 التونسية 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

بالتنسيق مع الهيكل  

املختص باملنشأة أو  

 املؤسسة املعنية 

املصادقة عليه من قبل 

اسة الحكومة من قبل رئ

وإمضائه من قبل رئيس  

 الحكومة.

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية والنصوص املنقحة   

 واملتممة له، 

املتعلق   2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198عدد  األمر -

 بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

 ة، النصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو املؤسسة املعني -

حول املساهمات   1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية ، 

حول   2017مارس  17بتاريخ  8مة عدد منشور رئاسة الحكو  -

قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها  

 وإستكمال تهيئتها. 

الكلي على التراسل  

اإللكتروني  

واإلمضاء 

اإللكتروني لجميع 

 الوثائق 
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 تحت اإلشرافوإعادة هيكلتها  التي ال تكتس ي صبغة إدارية تطوير حوكمة املنشآت واملؤسسات العمومية تجسيم برامج :  2اإلجراء عدد 
 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

ة املنشأة أو تشخيص وضعية ومردودي 1

تحقيق األهداف املرجوة املؤسسة ومدى 

من إحداثها مقارنة بالوسائل املوضوعة  

 تحت تصرفها

 + 

للمنشأة أو  ةرسم التوجهات اإلستراتيجي

 املؤسسة 

+ 

التوصل بدراسة حول التوجهات 

 للمنشأة أو املؤسسة  ةاإلستراتيجي

اإلدارة العامة   -

للمنشأة أو 

 املؤسسة املعنية، 

تكلفه  مكتب خبرة -

املعنية  املؤسسة 

 عند اإلقتضاء، 

 الديوان  -

اإلدارة العامة   -

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

وفقا لآلجال التعاقدية في  

إطار تنفيذ طلب 

 العروض ذي العالقة

،  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -  -

املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية  

 واملتممة له، ة والنصوص املنقح

املتعلق   1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات 

العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي 

تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس مالها  

 قحة واملتممة له، املنبصفة مباشرة وكليا والنصوص 

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية 

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل 

املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد 

قحة  املناإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص 

 واملتممة له، 

  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية  

التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال  

التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة  

لنصوص  ا واوتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهله 

 املنقحة واملتممة له، 

 

عرض امللف على لجنة قيادة تطوير   2

حوكمة املنشآت واملؤسسات العمومية  

الراجعة بالنظر لوزارة تكنولوجيات  

 اإلتصال 

اإلدارة العامة  

شآت واملؤسسات  للمن

 العمومية 

حال إستكمال  -

 الدراسة

حسب طبيعة امللف   -

ودرجة نضجه ومدى  

تالؤمه مع التوجهات 

اإلستراتيجية للدولة 

 البريد اإللكتروني 
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وللقطاع بصفة 

 خاصة

، 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

املتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية 

وعلى املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 علق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،املت

 النصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو املؤسسة املعنية،  -

حول   2017مارس  17بتاريخ  8منشور رئاسة الحكومة عدد  -

قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات  

 عرضها وإستكمال تهيئتها، 

املساهمات   حول  1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 ، واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية 

قرار لجنة تطهير وإعادة هيكلة املنشآت ذات املساهمات  -

 العمومية عند اإلقتضاء. 

إعداد ملف على ضوء التمش ي الذي تّم  3

 إقراره :

عرض مشروع أمر حكومي على رئاسة  -

م أحد الحكومة يتعلق بتنقيح أو إتما

النصوص التنظيمية الجاري بها العمل 

للمؤسسة ال سّيما األمر الحكومي  

املتعلق بضبط التنظيم اإلداري واملالي 

 للمؤسسة، 

على مصالح رئاسة عرض ملف  -

الحكومة )اإلدارة العامة للتخصيص(  

قصد عرضه على لجنة تطهير وإعادة  

هيكلة املنشآت ذات املساهمات 

 العمومية 

  اإلدارة العامة

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

ثالثة أيام على أقص ى 

تقدير من تاريخ التعهد 

 بامللف

 
 

معالجة امللف وفقا إستكمال إجراءات  4

لقرار لجنة تطهير وإعادة هيكلة املنشآت 

ذات املساهمات العمومية وطبقا  

 للتراتيب الجاري بها العمل 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

شأة أو املؤسسة  املن

 املعنية 

 

حسب طبيعة امللف  

وآجال التعهد بامللف من  

قبل األطراف املتدخلة  

 فيه

صورة عدم املوافقة في  

على امللف من قبل  

اللجنة الفنية  

للتخصيص أو لجنة  

تطهير وإعادة هيكلة  

املنشآت ذات 

املساهمات العمومية  

تتولى وزارة اإلشراف  

بالتنسيق مع املؤسسة 

مراجعة امللف  املعنية 

وإعادة عرضه الحقا 
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على اإلدارة العامة 

 للتخصيص

 

 تحت اإلشراف التي ال تكتس ي صبغة إدارية   تسمية رؤساء املنشآت واملؤسسات العمومية :  3اإلجراء عدد 
 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

 املعتمدة 

 حظاتاملال  القانونية والنصوصاملراجع 

عرض ملف يتعلق بترشيح ثالثة إطارات  1

عمومية أو  لخطة رئيس مدير عام ملنشأة 

مدير عام ملؤسسة عمومية على رئاسة  

الحكومة مرفقا بالسيرة الذاتية للمعنيين  

باألمر، وذلك قصد العرض على مصادقة  

 مجلس الوزراء

 الديوان 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

رار السيد مرتبط بق

 الوزير 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

 الدستور، -

، املتعلق 1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة  

 واملتممة له، 

، املتعلق  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

ارسة اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ املصادقة  بكيفية مم

ال التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين في هيئات  على أعم

تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املتعلق   2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

رسة اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي  بكيفية مما

ارية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق  صبغة إد

وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات 

 املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

، املتعلق 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

تعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات  ب

لعمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية والنصوص املنقحة واملتممة  ا

 له،

يتواصل عرض 

مشاريع النصوص 

ة على  الترتيبي

تأشيرة السيد  

الوزير أو على 

رئاسة الحكومة 

 إلستكمال

إجراءات 

املصادقة  

واإلمضاء وذلك في  

نسخة ورقية  

بالتوازي مع 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

املراسالت إلى حين  

إقرار اإلعتماد  

امة الحالية للمنشأة أو دعوة اإلدارة الع 2

هيكل التسيير  املؤسسة الحالية قصد دعوة 

)مجلس اإلدارة أو مجلس املؤسسة( إلعالمه 

بالتسمية وتنصيب اإلدارة العامة الجديدة  

 وإعداد تقرير نقل املهام

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

حال اإلفادة 

بمصادقة مجلس 

الوزراء على مقترح 

 التسمية

منظومة   -

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

البريد  -

 اإللكتروني 

التوصل بمحضر جلسة مجلس اإلدارة أو  3

مجلس املؤسسة املتعلق بتنصيب اإلدارة 

 العامة الجديدة 

املنشأة / املؤسسة 

 العمومية املعنية 

خالل نفس األسبوع  

الذي تّم فيه التوصل 

باإلعالم بتعيين  

-  
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اإلدارة العامة  

 الجديدة 

املتعلق   2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

 ملؤسسة املعنية، النصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو ا -

حول قواعد   2017س مار  17بتاريخ  8منشور رئاسة الحكومة عدد  -

إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها وإستكمال  

 تهيئتها، 

حول املساهمات واإلشراف  1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 على املنشآت واملؤسسات العمومية

الكلي على التراسل  

اإللكتروني  

واإلمضاء 

اإللكتروني لجميع 

 الوثائق 
 :إعداد  4

وترجمته وشرح  مشروع أمر حكومي  -

أسبابه يتعّين بتسمية رئيس املنشأة أو 

 املؤسسة املعنية 

بمشروع أمر حكومي يتعلق بإنهاء املسؤول  -

األول السابق وعرضهما على تأشيرة السيد 

 الوزير 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

في نفس يوم املرحلة 

وافاة  وبعد م السابقة

الوزارة بنسخة من 

ة تسلم  محضر جلس

 املهام 

 

على  ين الحكومي يناألمر  يعرض مشروع 5

مصالح وحدة متابعة تنظيم املؤسسات 

واملنشآت العمومية رئاسة الحكومة 

 إلستكمال إجراءات اإلمضاء والنشر

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

 

حال تأشير السيد 

 يالوزير على مشروع

 ين الحكومي يناألمر 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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 املعنية أو املنشأة ذات األغلبية العمومية أو رئيس الهيئة الوطنية لإلتصاالت  التي ال تكتس ي صبغة إدارية  و املؤسسة العموميةأضبط مرتبات رئيس املنشأة  :  4اإلجراء عدد 
 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة  إلجراء الوصف املدقق ل املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع 

نشر األمر الحكومي املتعلق بتسمية   1

رئيس املنشأة أو املؤسسة العمومية  

أو رئيس الهيئة الوطنية لإلتصاالت 

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 أو إنعقاد مجلس اإلدارة املتعلق بنقل

الذات  املنشآتاملهام بالنسبة لرؤساء 

 األغلبية العمومية 

 املطبعة الرسمية  -

ذات   - األغلبية  الشركة 

 العمومية املعنية 

وفقا لآلجال   -

املعتمدة 

باملطبعة  

 الرسمية 

تاريخ إنعقاد   -

مجلس إدارة 

املنشأة ذات 

األغلبية  

 العمومية املعنية 

املوقع 

الرسمي 

للمطبعة  

الرسمية فيما  

يتعلق بنشر  

مر األ 

 الحكومي 

،  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

ملنشآت واملؤسسات العمومية  املتعلق باملساهمات وا

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

األمر الحكومي املتعلق بتسمية رئيس املنشأة أو املؤسسة   -

 العمومية املعنية، 

سمبر  دي 11املؤرخ في  2015لسنة  2217األمر الحكومي عدد  -

املتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء املؤسسات   2015

 والشركات ذات األغلبية العمومية، واملنشآت العمومية 

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية 

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل املساهمين  

موميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات الع

 ها والنصوص املنقحة واملتممة له، املوضوعة على كاهل 

واصل عرض مشاريع  يت

النصوص الترتيبية على 

تأشيرة السيد الوزير أو 

على رئاسة الحكومة 

إلستكمال إجراءات 

املصادقة واإلمضاء  

وذلك في نسخة ورقية  

بالتوازي مع منظومة  

التصرف اإللكتروني في  

املراسالت إلى حين إقرار  

اإلعتماد الكلي على 

التراسل اإللكتروني  

او   مراسلة اإلدارة العامة للمؤسسة 2

قصد موافاة وزارة   املنشأة املعنية

اإلشراف بصيغة التأجير التي تّم  

من  3إختيارها طبقا ألحكام الفصل 

لسنة  2217األمر الحكومة عدد 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

حال إنعقاد مجلس 

اإلدارة أو مجلس 

املؤسسة املتعلق  

 املهامبتسلم 

منظومة  

التصرف   

اإللكتروني في  

 املراسالت
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  2015 ديسمبر 11املؤرخ في  2015

 مرفوقا باملؤيدات الالزمة :

نسخة من محضر جلسة  -

اجتماع هيكل التسيير الذي تّم 

خالله تنصيب اإلدارة العامة 

 الجديدة، 

نسخة من شهادة في األجر في  -

صورة إختيار تأجيره وفقا  

لتأجيره األصلي قبل تسميته  

مباشرة على رأس املنشأة أو  

 املؤسسة املعنية، 

اإلفادة بخصوص التمتع   -

 بمسكن وظيفية أو ال. 

  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية  

التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال  

فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة   التصرف

ة على كاهلها والنصوص  وتحديد اإللتزامات املوضوع

 املنقحة واملتممة له، 

، 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

املتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية وعلى 

النصوص  املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية و 

 املنقحة واملتممة له، 

  2012بتمبر س 11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

 النصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو املؤسسة املعنية،  -

حول   2017مارس  17بتاريخ  8منشور رئاسة الحكومة عدد  -

ص القانونية وإجراءات عرضها  قواعد إعداد مشاريع النصو 

 وإستكمال تهيئتها، 

حول املساهمات   1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية ، 

حول   2007أكتوبر   3بتاريخ   36منشور الوزارة األولى عدد  -

نظام اإلمتيازات العينية للرؤساء املديرين العامين 

لعمومية بعنوان الضريبة على  للمؤسسات واملنشآت ا

 الدخل وأنظمة الضمان اإلجتماعي 
 

واإلمضاء اإللكتروني  

 ميع الوثائق لج

إعداد مشروع قرار من رئيس    3

الحكومة يتعلق بضبط مرتبات املعني  

مي باألمر طبقا ألحكام األمر الحكو 

وعرضه على  2015لسنة  2217عدد 

 تأشيرة السيد الوزير

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

حال التوصل بإختيار 

صيغة التأجير من  

املنشأة أو  قبل رئيس 

 املؤسسة املعنية 

-  

عرض مشروع القرار على مصالح  4

رئاسة الحكومة إلستكمال إجراءات  

 املصادقة واإلمضاء 

لعامة للمنشآت اإلدارة ا

 واملؤسسات العمومية 

حال تأشير السيد 

الوزير على مشروع  

 القرار

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

إحالة القرار إلى املؤسسة أو املنشأة  5

 العمومية املعنية لإلعتماد 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

في نفس يوم التوصل 

 بالقرار ممض ى 

مة  منظو 

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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 التي ال تكتس ي صبغة إدارية  مداوالت هياكل التسيير باملنشآت واملؤسسات العمومية املصادقة على  :  5اإلجراء عدد 
 

 تاملالحظا القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

التوصل بملف اجتماع مجلس اإلدارة أو  1

 املعني مجلس املؤسسة من قبل الهيكل 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

تتولى املنشأة أو املؤسسة املعنية  

إحالة ملف االجتماع إلى وزارة 

اإلشراف وإلى أعضاء املجلس 

أيام من تاريخ  10على األقل قبل 

 اجتماع املجلس 

التصرف  منظومة 

اإللكتروني في  

 املراسالت

غرة املؤرخ في 1989لسنة  9القانون عدد  -

، املتعلق باملساهمات واملنشآت  1989فيفري 

واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة 

 واملتممة له، 

األمر الحكومي املتعلق بإحداث املؤسسة أو   -

املنشأة العمومية املعنية وبضبط تنظيمها  

 تسييرها، اإلداري واملالي وطرق 

 7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

لق بكيفية ممارسة  ، املتع2002أكتوبر 

اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ 

املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل  

املساهمين العموميين في هيئات تصرفها  

 

دراسة النقاط املدرجة ضمن جدول  2

 األعمال :

عرض مذكرة على السيد الوزير عند  -

 اإلقتضاء 

عقد اجتماع، عند اإلقتضاء،   -

وبحضور  بإشراف السيد الوزير 

اإلدارة العامة للمنشأة أو املؤسسة  

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

  - قبل تاريخ اإلجتماع
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املعنية والعضو املمثل للوزارة بهيكل 

 التسيير بها 

وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على 

 تممة له،كاهلها والنصوص املنقحة وامل

 7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

ق بكيفية ممارسة  املتعل 2002أكتوبر 

اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال  

تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على 

أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين  

أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات 

نقحة املوضوعة على كاهلها والنصوص امل 

 واملتممة له، 

  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

، املتعلق بتعيين سلطة اإلشراف  2005مارس 

على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات 

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

يم وزارة تكنولوجيا  املتعلق بتنظ 2012سبتمبر 

 املعلومات واإلتصال،

املنشأة أو  النصوص التنظيمية الخاصة ب -

 املؤسسة املعنية، 

حول   1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

املساهمات واإلشراف على املنشآت 

 واملؤسسات العمومية  

التوصل بمشروع محضر جلسة هيكل  3

 التسيير املعني 

إلدارة العامة للمنشآت ا

و املؤسسات  

 العمومية 

املنشأة أو املؤسسة املعنية  تتولى 

إحالة مشروع محضر الجلسة 

إلى وزارة اإلشراف في أجل أقصاه 

يوم من تاريخ اجتماع  25

 املجلس 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

دراسة مشروع املحضر وعرض مذكرة على  4

أهّم القرارات أو السيد الوزير تتضمن 

 بخصوصها النقاط التي تّم التداول 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

في أجل أسبوع من التوصل  

 بمشروع محضر الجلسة

 البريد اإللكتروني 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

مراسلة املؤسسة أو املنشأة املعنية قصد  5

مالحظات أو إعالمها، عند اإلقتضاء، ب

 النقاط تحفظات الوزارة بخصوص بعض 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

تتولى وزارة اإلشراف املصادقة  

على مشروع محضر الجلسة في 

أجال أقصاه شهر من تاريخ 

التوصل بمشروع محضر  

الجلسة،بإنقضاء أجل الشهر 

تعتبر مصادقة ضمنية على 

 محضر الجلسة.

  منظومة التصرف

اإللكتروني في  

 املراسالت
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 تسمية أعضاء مجالس إدارة املنشآت العمومية :  6اإلجراء عدد 
 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع 

اإلعالن عن فتح باب الترشحات لسّد شغور على  1

العمومية  ضوية مجلس إدارة املنشأة مستوى ع

املعنية سواء على مستوى تمثيل املساهمين  

 العموميين أو تعيين أعضاء مستقلين

اللجنة القطاعية 

 املحدثة بالوزارة 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية  

عند تسجيل 

 الشغور 

موقع الواب  

 للوزارة 

والصفحة 

الرسمية للوزارة  

على شبكات 

اصل التو 

 االجتماعي

واملواقع  

اإللكترونية  

والصحف 

 اليومية 

،  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

األمر الحكومي املتعلق بإحداث املؤسسة أو املنشأة العمومية   -

 واملالي وطرق تسييرها، داري املعنية وبضبط تنظيمها اإل 

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية 

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل املساهمين  

العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات 

 املنقحة واملتممة له،  النصوصاملوضوعة على كاهلها و 

يتواصل عرض مشاريع  

النصوص الترتيبية على 

تأشيرة السيد الوزير أو 

على رئاسة الحكومة 

إلستكمال إجراءات 

دقة واإلمضاء  املصا

وذلك في نسخة ورقية  

بالتوازي مع منظومة  

التصرف اإللكتروني في  
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تقديم الترشحات لعضوية مجلس اإلدارة بصفة  2

عضو ممثل للمساهمين العموميين أو عضو 

 مستقل  

حسب   ترشح امل

اآلجال  

املضبوطة  

ضمن  

اإلعالن عن 

فتح باب 

 الترشحات

منصة إلكترونية  

خاصة محدثة 

 للغرض 

املتعلق   2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال  

تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها 

وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد 

ها والنصوص املنقحة واملتممة  ى كاهل اإللتزامات املوضوعة عل

 له،

، املتعلق 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية وعلى  

املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية والنصوص  

 املنقحة واملتممة له، 

  2012ر سبتمب 11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

  2020ماي  19املؤرخ في   2020لسنة  314األمر الحكومي عدد  -

املتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء املتصرفين  

 ممثلي املساهمين العموميين واملساهمين املستقلين، 

 عنية، سة املالنصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو املؤس -

دليل اإلجراءات املوحد املتعلق بضبط مقاييس ومعايير  -

 إختيار املتصرفين وتقييم أدائهم، 

حول املساهمات   1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية  

املتعلق  2016فيفري  10بتاريخ  6منشور رئاسة الحكومة عدد  -

 الوزارية ذات الصبغة الفردية،  قراراتبإجراءات إّتخاذ ال

حول   2017مارس  17بتاريخ  8منشور رئاسة الحكومة عدد  -

قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها  

 وإستكمال تهيئتها 

املراسالت إلى حين إقرار  

اإلعتماد الكلي على 

التراسل اإللكتروني  

واإلمضاء اإللكتروني  

 لجميع الوثائق 

تقييم ملفات الترشحات الواردة على الوزارة وفقا  3

التراتيب الجاري بها  للمقاييس املضبوطة ضمن 

العمل وضمن وثيقة الشروط املرجعية للترشح  

 مال اللجنةوضمن دليل اإلجراءات املعتمد في أع

اللجنة القطاعية 

 املحدثة بالوزارة 

اإلدارة العامة للمنشآت 

واملؤسسات العمومية  

 بصفتها كتابة اللجنة 

حسب  

اآلجال  

املضبوطة  

ضمن دليل  

إجراءات 

 عمل اللجنة

إلكترونية  منصة 

خاصة محدثة 

 للغرض 

عرض مشروع قرار لإلمضاء من قبل وزير اإلشراف  4

ع بتسمية  يتعلق  التسيير  القطاعي  بهيكل  ضو 

مرفوقا   طبقا للرأي املطابق للجنة القطاعية  املعني 

 بمراسلة موجهة إلى املنشأة املعنية لإلعالم

اللجنة القطاعية 

 املحدثة بالوزارة 

العامة للمنشآت اإلدارة 

 واملؤسسات العمومية 

عند إنتهاء 

اللجنة من 

أعمالها  

وتقديم  

 تقريرها 

-  

صالح رئاسة الحكومة إحالة مشروع القرار إلى م 5

 للنشر 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

 

حال  

التوصل 

بمشروع 

القرار 

ممض ى من  

قبل السيد  

 الوزير 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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مراسلة املؤسسة أو املنشأة املعنية إلعالمها  6

 بالتسمية وإلّتخاذ التدابير املستوجبة في الغرض 

ة العامة للمنشآت اإلدار 

 واملؤسسات العمومية 

في نفس يوم 

املرحلة 

 السابقة 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي ال تكتس ي صبغة إدارية  تسمية أعضاء مجالس املؤسسات العمومية:  7اإلجراء عدد 
 

ة املنظوم اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع 
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قرار السيد الوزير املتعلق بتسمية عضو ممثل   - 1

 التسيير املعني للوزارة بهيكل 

 أو

التوصل بمقترح التسمية من قبل الوزارة أو  -

 الهيكل املمثل بمجلس املؤسسة املعني 

 الديوان 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

في نفس  

 اليوم 

،  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -  -

العمومية  املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات 

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

األمر الحكومي املتعلق بإحداث املؤسسة أو املنشأة العمومية   -

 املعنية وبضبط تنظيمها اإلداري واملالي وطرق تسييرها، 

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية 

املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل املساهمين  وصيغ 

العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات 

 املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املتعلق   2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

ال  بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية التي 

تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها 

وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد 

اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة  

 له،

، املتعلق 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910عدد  األمر -

وعلى   بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية

املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية والنصوص  

 املنقحة واملتممة له، 

  2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 ومات واإلتصال،املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعل

 النصوص التنظيمية الخاصة باملؤسسة املعنية،  -

حول املساهمات   1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية  

املتعلق  2016فيفري  10بتاريخ  6منشور رئاسة الحكومة عدد  -

 بإجراءات إّتخاذ القرارات الوزارية ذات الصبغة الفردية، 

يتواصل عرض مشاريع  

النصوص الترتيبية على 

تأشيرة السيد الوزير أو 

على رئاسة الحكومة 

إلستكمال إجراءات 

املصادقة واإلمضاء  

وذلك في نسخة ورقية  

ازي مع منظومة  بالتو 

التصرف اإللكتروني في  

ر  املراسالت إلى حين إقرا

اإلعتماد الكلي على 

التراسل اإللكتروني  

واإلمضاء اإللكتروني  

 لجميع الوثائق 

في صورة عدم إرفاق بطاقة إرشادات الخاصة   2

باملعني باألمر ملكتوب التعيين تتّم دعوة الهيكل 

رشادات  املعني قصد موافاة الوزارة ببطاقة اإل 

 طبقا لألنموذج املعّد للغرض

للمنشآت اإلدارة العامة 

 واملؤسسات العمومية 

في نفس  

يوم 

املرحلة 

 السابقة 

 البريد اإللكتروني 

التثّبت من توفر شرط األقدمية اإلدارية الدنيا  3

املستوجبة للتسمية بصفة عضو بهيكل تسيير  

 مؤسسة عمومية 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 العمومية واملؤسسات 

حال  

التوصل 

ببطاقة  

إرشادات 

 باألمراملعني 

-  

عرض مشروع قرار لإلمضاء من قبل وزير  4

اإلشراف القطاعي يتعلق بتسمية عضو بهيكل  

التسيير املعني مرفوقا بمراسلة موجهة إلى 

 املؤسسة املعنية لإلعالم 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

في نفس يوم 

التوصل 

 لفبامل

-  

بنسخة من مكتوب  إحالة مشروع القرار مرفوقا  5

التعيين وبطاقة اإلرشادات الخاصة باملعني باألمر 

 إلى مصالح رئاسة الحكومة للنشر 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

مصالح مستشار 

القانون والتشريع  

 للحكومة 

حال  

التوصل 

بمشروع 

القرار 

ممض ى من  

قبل السيد  

 ر الوزي

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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مراسلة املؤسسة املعنية إلعالمها بالتسمية   6

 وإلّتخاذ التدابير املستوجبة في الغرض

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

في نفس يوم 

املرحلة 

 السابقة 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

حول   2017مارس  17بتاريخ  8نشور رئاسة الحكومة عدد م -

داد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها  قواعد إع

 وإستكمال تهيئتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي ال تكتس ي صبغة إدارية  أعضاء مجالس إدارة املنشآت العمومية وأعضاء مجالس املؤسسات العموميةإعداد ملف منح حضور :  8دد اإلجراء ع
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 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

ة  التوصل بمنشور أو مراسلة رئاس 1

الحكومة املتعلقة بإعداد ملف 

 منح حضور السنة السابقة  

وحدة متابعة تنظيم 

املؤسسات واملنشآت 

 العمومية 

عادة خالل شهر  

فيفري أو مارس 

 من السنة  

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

املتعلق ، 1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

ؤسسات العمومية والنصوص املنقحة  باملساهمات واملنشآت وامل

 واملتممة له، 

األمر الحكومي املتعلق بإحداث املؤسسة أو املنشأة العمومية املعنية   -

 وبضبط تنظيمها اإلداري واملالي وطرق تسييرها، 

، املتعلق  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

يغ املصادقة  اإلشراف على املنشآت العمومية وص  بكيفية ممارسة 

على أعمال التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين في هيئات  

تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املتعلق   2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

تي ال تكتس ي  اإلشراف على املؤسسات العمومية البكيفية ممارسة 

صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق  

وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات املوضوعة  

 على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

، املتعلق 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

مية وعلى املؤسسات  ن سلطة اإلشراف على املنشآت العمو بتعيي

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية والنصوص املنقحة واملتممة  

 له،

املتعلق   2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

حول املساهمات   1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

 ، املنشآت واملؤسسات العمومية  واإلشراف على

 

مراسلة األعضاء املمثلين للوزارة   2

وللمنشآت واملؤسسات العمومية 

تحت اإلشراف قصد تعمير  

اإلستمارات الخاصة بهم مع إرفاقها  

 بمؤيدات الحضور 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

فين املمثلين  املتصر 

للوزارة وللمنشآت 

واملؤسسات العمومية  

 تحت اإلشراف

في نفس يوم 

التوصل بمنشور 

أو مراسلة رئاسة  

 الحكومة

 البريد اإللكتروني 

التوصل باإلستمارات الخاصة   3

 باملعنيين باألمر 

العامة  اإلدارة 

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

  15 في أجل بين 

 يوما  20 و

  منظومة التصرف

اإللكتروني في  

 املراسالت

 البريد اإللكتروني 

التدقيق في املعطيات املضمنة   4

اإلستمارات خاصة فيما يتعلق 

بمراجع التعيين والتثبت من  

الحضور وتقارير املشاركة في  

 املعني إجتماعات هيكل التسيير 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

  - أيام 3 
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على تأشيرة  عرض اإلستمارات  5

 السيد رئيس الديوان 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

حال إستكمال 

التوصل 

باإلستمارات  

 والتدقيق فيها 

حول مكافآت   2005جوان  22بتاريخ   28منشور الوزارة األولى عدد  -  -

 حضور ممثلي الدولة،

حول منح  2013فيفري  22بتاريخ  9منشور رئاسة الحكومة عدد  -

 ة والجماعات املحلية، الحضور الراجعة إلى ممثلي املنشآت العمومي

بضبط مكافآت حضور  قرار السيد رئيس الحكومة املتعلق  -

 املتصرفين ممثلي املساهمين العموميين واملتصرفين املستقلين
إحالة اإلستمارات مرفقة بنسخة  6

البنكية  من الهوية البريدية أو 

للمعنيين باألمر وكذلك نسخة من  

مكتوب التعيين إلى مصالح رئاسة  

متابعة تنظيم )وحدة  الحكومة

 املؤسسات واملنشآت العمومية(

اإلدارة العامة  

للمنشآت   

واملؤسسات 

 العمومية 

قبل اآلجال  

املضبوطة من  

قبل رئاسة 

 الحكومة

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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 معينة أو التمديد في فترة عملها  املصادقة إحداث وحدات مختصة أو وحدات تصرف حسب األهداف لتنفيذ مشاريع:  9اإلجراء عدد 
 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

املنشأة التوصل بمقترح املؤسسة أو  1

 بخصوص : 

إحداث وحدة مختصة لتنفيذ مشروع  -

 معّين

 التمديد في فترة عمل وحدة مختصة -

رة العامة  اإلدا

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

بعد موافقة هيكل  

تسيير املنشأة أو  

 املؤسسة املعنية 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

،  1989فيفري املؤرخ في غرة 1989لسنة  9القانون عدد  -

املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

لحكومي املتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمنشأة األمر ا -

 أو املؤسسة املعنية، 

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

مية املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت العمو 

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل 

ديد املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتح

اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة  

 واملتممة له، 

  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات 

مية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة  العمو 

على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء  

ملؤسسة وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها  مجلس ا

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

، 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

العمومية  املتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت

وعلى املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198دد األمر ع -

 املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

النصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو املؤسسة   -

 املعنية، 

 

دراسة اإلجراء املقترح بالرجوع إلى  2

مقتضيات الهيكل التنظيمي للمؤسسة  

 : وذلك خاصة من حيث 

 األهداف، -

مراحل إنجاز املشروع والفترة الزمنية  -

 لذلك،

 اإلشراف على املشروع،  -

 اإلنعكاس املالي،  -

تقرير نشاط الوحدة بالنسبة  -

قترح التمديد في فترة عملها للوحدات امل 

 عنية بالتمديد،وأهدافها للفترة امل

 املردودية املالية للوحدة، -

رأي هيكل تسيير املنشأة أو املؤسسة   -

 املعنية 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

  3في أجل أقصاه 

أيام من التوصل  

 بامللف

-  

عرض مذكرة في الغرض على السيد الوزير  3

 بمشروع إجابة إلى املؤسسة املعنية  مرفقة

اإلدارة العامة  

للمنشآت و  

 املؤسسات العمومية 

حال إستكمال 

 دراسة امللف

 البريد اإللكتروني  -

منظومة   -

التصرف  
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اإللكتروني في  

 املراسالت

حول املساهمات   1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 ، واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية

املصادق عليها للمنشأة أو املؤسسة  امليزانية التقديرية  -

 املعنية. 
توجيه مراسلة في الغرض إلى املؤسسة  4

 املعنية تتضمن قرار السيد الوزير : 

املوافقة )في صورة عدم  -

ص الهيكل التنظيمي  تنصي

املعنية على طلب للمؤسسة 

موافقة رئاسة الحكومة أو وزارة  

 املالية( 

طلب معطيات أو تبريرات   -

 إضافية 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

حال التوصل بقرار 

 السيد الوزير 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

أو طلب موافقة مصالح رئاسة الحكومة   5

مصالح وزارة املالية في صورة التنصيص 

على ذلك ضمن إجراءات إحداث الوحدات 

املختصة وفقا ملقتضيات الهيكل التنظيمي  

 املصادق عليه للمنشأة أو املؤسسة املعنية  

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

بعد املوافقة  

للسيد املبدئية 

الوزير على اإلجراء 

 املقترح

التصرف  منظومة 

اإللكتروني في  

 املراسالت

إعادة عرض امللف على السيد الوزير بعد  6

التوصل باملعطيات اإلضافية التي تّم طلبها 

أو بعد التوصل برأي وزارات اإلشراف  

 األفقي املعنية عند اإلقتضاء 

اإلدارة العامة  

واملؤسسات  للمنشآت 

 العمومية 

حال التوصل برأي 

 الوزارات املعنية 

 د اإللكتروني البري

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

توجيه إجابة إلى املؤسسة أو املنشأة  7

 املعنية حول املقترح املعروض 

اإلدارة العامة  

للمنشآت   

واملؤسسات 

 العمومية 

حال التوصل بقرار 

 السيد الوزير 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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تحت اإلشرافالتي ال تكتس ي صبغة إدارية صادقة على مشاريع التسميات في الخطط الوظيفية أو اإلعفاء منها باملنشآت واملؤسسات العمومية  امل:   10اإلجراء عدد   

 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

شروع أو مشاريع  التوصل بملف يتضمن م 1

ومشاريع   التسميات في الخطط الوظيفية

 اإلعفاء منها 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

بعد العرض على 

هيكل التسيير 

 املعني 

منظومة التصرف اإللكتروني في  

 املراسالت

املؤرخ في  1989لسنة  9القانون عدد  -

، املتعلق  1989غرة فيفري 

ملؤسسات  باملساهمات واملنشآت وا

العمومية والنصوص املنقحة واملتممة  

 له،

األمر الحكومي املتعلق بضبط شروط   -

إسناد الخطط الوظيفية وشروط  

اإلعفاء منها باملنشأة أو املؤسسة  

 ، املعنية

ق بضبط الهيكل  األمر الحكومي املتعل -

التنظيمي للمنشأة أو املؤسسة  

 املعنية، 

املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

، املتعلق بكيفية 2002كتوبر أ 7

ممارسة اإلشراف على املنشآت 

العمومية وصيغ املصادقة على أعمال 

التصرف فيها وتمثيل املساهمين  

العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها 

ت املوضوعة على وتحديد اإللتزاما

كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة  

 له،

املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية  2002كتوبر أ 7

ممارسة اإلشراف على املؤسسات 

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

 

مشاريع التسميات املعروضة  التثّبت من  2

 من حيث:

استيفاء الشروط املستوجبة طبقا   -

ألحكام األمر املتعلق بضبط شروط  

اد الخطط الوظيفية وشروط  إسن

اإلعفاء منها الخاص باملؤسسة املعنية، 

وذلك استنادا إلى قائمة الخدمات 

 الخاصة باملعني باألمر، 

 شغور الخطة املعنية بالتسمية،  -

الهيكل التنظيمي الخاص مقتضيات  -

 باملؤسسة أو املنشأة املعنية، 

رأي مجلس اإلدارة أو املجلس املؤسسة   -

 ترح،بخصوص اإلجراء املق

اإلطالع على السيرة الذاتية للمعني  -

 باألمر،

 اإلنعكاس املالي لإلجراء املقترح.  -

 

بالنسبة مشروع اإلعفاء من خطة وظيفية 

 يتّم التثبت كذلك من تقرير كتابي من

الرئيس املباشر للمعني باألمر والذي  

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

أيام من   3 في أجل 

 التوصل بامللف

-  
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يتضمن وجوبا املالحظات الكتابية لهذا 

 يهاألخير بخصوص األفعال املنسوبة إل

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف  

فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء  

اإللتزامات  مجلس املؤسسة وتحديد

املوضوعة على كاهلها والنصوص  

 املنقحة واملتممة له، 

رخ في املؤ  2005لسنة  910األمر عدد  -

، املتعلق بتعيين  2005مارس  24

سلطة اإلشراف على املنشآت  

العمومية وعلى املؤسسات العمومية  

التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

املتعلق بتنظيم  2012سبتمبر  11

 وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال، 

 1997أوت  25بتاريخ  38عدد املنشور  -

حول املساهمات واإلشراف على 

 ، املنشآت واملؤسسات العمومية

امليزانية التقديرية املصادق عليها   -

 للمنشأة أو املؤسسة املعنية. 

عرض مذكرة على السيد الوزير تتضمن  3

أو  التسميةاملعطيات املتعلقة بمشروع 

ومقترح اإلدارة العامة  مشروع اإلعفاء

للمنشآت واملؤسسات العمومية في الغرض 

أو  مرفوقة بمشروع مراسلة إلى املنشأة

 املؤسسة املعنية 

اإلدارة العامة  

للمنشآت و  

 املؤسسات العمومية 

حال إستكمال 

 التدقيق في امللف 

منظومة التصرف اإللكتروني في  

 املراسالت

صورة إمضاء املراسلة يتّم توجيهها إلى  في  4

 اإلدارة العامة للمنشأة أو املؤسسة املعنية 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 ية العموم

حال التوصل 

بقرار السيد  

 الوزير 

منظومة التصرف اإللكتروني في  

 املراسالت

في صورة عدم إمضاء املراسلة سيتّم إعادة  5

لتعليمات السيد النظر في امللف وفقا 

 الوزير 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

حال التوصل بقرار 

 السيد الوزير 

-  
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 املطلوب إلستحقاق جراية تقاعد املعنية في حالة مباشرة بعد بلوغ السّن القانونية للتقاعد قصد إستيفاء شرط التربص العمومية  إبقاء أحد أعوان املنشأة أو املؤسسة   : 11اإلجراء عدد 

 

 حظاتاملال  القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

التوصل بمقترح إبقاء أحد األعوان في  1

حالة مباشرة بالقطاع العمومي قصد 

إستيفاء شرط التربص املطلوب  

 التقاعد إلستحقاق جراية 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

مرتبط بآجال 

عرض امللف من 

قبل املؤسسة  

 املعنية 

منظومة التصرف  

 اإللكتروني في املراسالت  

  1985مارس  5املؤرخ في  1985لسنة   12ون عدد القان -

املتعلق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية للتقاعد 

الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع والباقين على قيد 

 النصوص املنقحة واملتممة له، 

  1987مارس  6املؤرخ في  1987لسنة  8القانون عدد  -

 ن،واملتعلق بضبط أحكام خاصة لعمل املتقاعدي

،  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية  

 ملنقحة واملتممة له، والنصوص ا

  1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

املتعلق بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدواوين 

صناعية والتجارية  واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ال 

والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية  

  املحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والنصوص

 املنقحة واملتممة له، 

مارس  11املؤرخ في   2016لسنة  320األمر الحكومي عدد  -

واملتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة  2016

 إلقتصاد الرقمي،إلى وزير تكنولوجيات اإلتصال وا

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

العمومية املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت 

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل 

املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها  

وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص  

 حة واملتممة له، املنق

يجب أن ال تتجاوز فترة  

اإلبقاء في حالة مباشرة 

الفترة املستوجبة  

إلستكمال شرط التربص 

املطلوب إلستحقاق 

جراية التقاعد أو 

 الشيخوخة.

 دراسة امللف والتثّبت من :  2

 الوضعية اإلدارية للعون املعني، -

 مر،مطلب املعني باأل  -

أقدمية إنخراط املعني باألمر    -

بالصناديق االجتماعية بعنوان  

 نظام التقاعد،

الفترة املستوجبة لإلبقاء في حالة   -

مباشرة قصد إستيفاء شرط  

التربص املطلوب إلستحقاق جراية 

التقاعد بناء على مراسلة الصندوق  

االجتماعي للتقاعد والحيطة  

االجتماعية املوجهة للمعني باألمر  

 سسة املشغلة له. املؤ  أو

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

  3في أجل أقصاه 

أيام من التوصل  

 بامللف

-  

في صورة إستيفاء امللف لجميع  3

املؤيدات املطلوبة يتّم إعداد مشروع 

وذلك   يقرار من وزير اإلشراف القطاع

بالتنسيق مع املؤسسة املعنية يتعلق  

لة مباشرة بعد  بإبقاء املعني في حا

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

حال إستكمال 

 التدقيق في امللف 

-  
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السّن القانونية للتقاعد قصد 

إستيفاء شرط التربص املطلوب  

 إلستحقاق جراية تقاعد 

املصالح املختصة  

باملؤسسة باملنشأة أو 

 املعنية 

  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات 

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة  

على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء  

مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات املوضوعة على  

 نصوص املنقحة واملتممة له،كاهلها وال

، 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

نشآت العمومية املتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على امل 

وعلى املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 لق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،املتع

  2017مارس  17بتاريخ  8منشور رئاسة الحكومة عدد  -

مشاريع النصوص القانونية حول قواعد إعداد 

 وإجراءات عرضها وإستكمال تهيئتها، 

حول   1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

 املساهمات واإلشراف على املنشآت واملؤسسات

 ، العمومية

 .2016أكتوبر  26مكتوب رئاسة الحكومة بتاريخ  -
 

عرض مشروع القرار ذي العالقة   4

إلدارة العامة )املمض ى من قبل ا

على السيد الوزير للمؤسسة املعنية( 

 ئهقصد إمضا

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

حال التوصل 

 بامللف

منظومة التصرف  

 اإللكتروني في املراسالت 

إمضائه من إحالة أصل القرار بعد  5

قبل السيد الوزير إلى املنشأة أو  

 املؤسسة املعنية لإلعتماد 

ة العامة  اإلدار 

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

بعد إمضاء القرار 

 من السيد الوزير  

منظومة التصرف  

 اإللكتروني في املراسالت 
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 املعنية بحالة بمباشرة بعد بلوغ السّن القانونية للتقاعد للحاجة إلى خدماته إبقاء أحد أعوان املنشأة أو املؤسسة  -:  12اإلجراء عدد 

 التقاعد   اإلحالة على إسناد أحد أعوان املنشأة أو املؤسسة املعنية إستثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد  -                                 
 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع 

ن قبل التوصل بملف املعني باألمر م 1

 األصليهيكله 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

بالنسبة لإلبقاء في حالة مباشرة بعد بلوغ  

سّن التقاعد تنّص التراتيب الجاري بها 

العمل على طلب ترخيص مسبق من قبل 

املصالح املختصة برئاسة الحكومة على 

أشهر من تاريخ إحالة   6األقّل قبل أجل 

 التقاعد. على املعني باألمر 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

 الدستور، -

مارس  5املؤرخ في  1985لسنة   12القانون عدد  -

املتعلق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية  1985

للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع 

 العمومي وعلى جميع النصوص املنقحة واملتممة له، 

  1987مارس  6املؤرخ في  1987لسنة  8القانون عدد  -

 واملتعلق بضبط أحكام خاصة لعمل املتقاعدين،

املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

، املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات 1989

 العمومية والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

ألساس ي العام ألعوان  ام ااملتعلق بضبط النظ

الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  

الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو 

الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة 

 مباشرة وكليا والنصوص املنقحة واملتممة له، 

أكتوبر   7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

ممارسة اإلشراف على فية ، املتعلق بكي2002

املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال 

التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين في  

هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات 

يتواصل عرض 

مشاريع النصوص 

الترتيبية على تأشيرة  

السيد الوزير أو على  

رئاسة الحكومة 

إلستكمال إجراءات 

املصادقة واإلمضاء  

وذلك في نسخة  

ورقية بالتوازي مع  

مة التصرف  منظو 

اإللكتروني في  

املراسالت إلى حين  

إقرار اإلعتماد الكلي 

على التراسل 

اإللكتروني واإلمضاء  

اإللكتروني لجميع 

 الوثائق 

عرض مشروع أمر حكومي وترجمته  2

 وشرح أسبابه على السيد الوزير 

 للتأشير عليه 

بالنسبة لوضعية اإلبقاء في حالة   

مباشرة بعد السّن القانونية 

حول   ، يتّم إمضاء تقريرقاعدللت

من  املهام املوكولة إلى املعني باألمر

 قبل السيد الوزير 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

منظومة   بعد دراسة امللف  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

مشروع األمر الحكومي  عرض  3

مرفقا باملؤيدات الالزمة على  

اإلدارة  ) مصالح رئاسة الحكومة

العامة للمصالح اإلدارية  

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

  العمومية برئاسة

 الحكومة

الحكومي  حال التوصل بمشروع األمر 

 مؤشر عليه من قبل السيد الوزير

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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إلستكمال إجراءات   والوظيفة( 

 املصادقة واإلمضاء والنشر

املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة  

 له،

أكتوبر   7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

مارسة اإلشراف على ية ماملتعلق بكيف 2002

املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق  

وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد 

اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة  

 واملتممة له، 

مارس   24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت   تعلق، امل2005

العمومية وعلى املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي 

 صبغة إدارية والنصوص املنقحة واملتممة له، 

سبتمبر   11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات  2012

 واإلتصال،

مارس   17خ بتاري 8منشور رئاسة الحكومة عدد  -

حول قواعد إعداد مشاريع النصوص   2017

 القانونية وإجراءات عرضها وإستكمال تهيئتها، 

  1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

حول املساهمات واإلشراف على املنشآت 

 ، واملؤسسات العمومية

أوت  25املؤرخ في  22منشوري رئاسة الحكومة عدد  -

حول مواصلة  2013ي ما 17بتاريخ  14وعدد  2009

 النشاط بعد بلوغ السّن القانونية للتقاعد،

 .2016أكتوبر  26مكتوب رئاسة الحكومة بتاريخ  -
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 في إسناد عطلة من أجل بعث مؤسسة الترخيص أو تجديد الترخيص :  13اإلجراء عدد 
 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

التوصل بملف املعني باألمر من قبل  1

 راملنشأة أو املؤسسة الراجعة إليها بالنظ

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

منظومة التصرف   

 اإللكتروني في املراسالت 

،  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

واملنشآت واملؤسسات العمومية  املتعلق باملساهمات 

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

تعلق بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدواوين امل

واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية  

والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات  

ة رأس مالها بصفة مباشرة وكليا  العمومية املحلي

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

جويلية  28املؤرخ في  2006لسنة   58القانون عدد  -

حول إحداث نظام خاص للعمل بنصف الوقت  2006

 مع اإلنتفاع بثلثي األجر،

  2020أفريل  17املؤرخ في  2020لسنة  7املرسوم عدد  -

عوان  املتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق باأل 

العموميين وبسير املؤسسات واملنشآت العمومية  

 واملصالح اإلدارية، 

ديسمبر  12املؤرخ في  2006لسنة  3230األمر عدد  -

املتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام   2006

الخاص بالعمل نصف الوقت مع اإلنتفاع بثلثي األجر 

 لفائدة األمهات، 

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت  

يتواصل عرض مشاريع  

النصوص الترتيبية على 

تأشيرة السيد الوزير أو 

على رئاسة الحكومة 

إلستكمال إجراءات 

ة واإلمضاء  املصادق

وذلك في نسخة ورقية  

بالتوازي مع منظومة  

التصرف اإللكتروني في  

املراسالت إلى حين إقرار  

كلي على اإلعتماد ال

التراسل اإللكتروني  

واإلمضاء اإللكتروني  

 لجميع الوثائق 

للوثائق دراسة امللف والتثّبت من إستيفاء  2

طبقا للتراتيب الجاري بها   املستوجبة

 العمل من ذلك :

مطلب املعني باألمر يتضمن موافقة  -

 رئيس املؤسسة

إستمارة خاصة باملشروع مؤشر عليها   -

 من قبل رئيس املؤسسة 

 ة خدمات قائم -

تقرير في املهام املوكولة للمعني باألمر  -

وعدم تعارضها مع نشاط املؤسسة  

 املزمع إحداثها

 للمشروعدراسة جدوى  -

 املقرر الضباط آلخر وضعية إدارية  -

تقرير هيكل التفقد املعني بالنسبة  -

مللفات طلب تجديد العطلة لسنة ثانية  

أو لسنة ثالثة إذا كان املشروع بمنطقة  

 ية تنمية جهو 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

حال التوصل 

 بامللف

-  
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إحالة امللف إلى املصالح املختصة برئاسة   3

الحكومة )اإلدارة العامة للمصالح اإلدارية 

قصد عرضه على  والوظيفة العمومية(

 اللجنة الفنية املحدثة للغرض 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

في نفس يوم عادة 

 املرحلة السابقة

منظومة التصرف  

 املراسالت اإللكتروني في 

العمومية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها 

يل املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتمث

وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات 

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة  

على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء  

مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات املوضوعة على  

 كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له،

، 2005مارس  24ؤرخ في امل 2005لسنة  910األمر عدد  -

املتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية 

س ي صبغة إدارية  وعلى املؤسسات العمومية التي ال تكت 

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

سبتمبر   11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات  2012

 واإلتصال،

األساس ي الخاص بأعوان املنشأة أو املؤسسة   النظام -

 املعنية، 

حول   1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

اهمات واإلشراف على املنشآت واملؤسسات املس

 . العمومية

إحالة قرار اللجنة إلى املنشأة أو املؤسسة  4

 الراجعة إليها بالنظر املعنية باألمر 

اإلدارة العامة  

للمنشآت و  

 املؤسسات العمومية 

بنفس يوم التوصل 

 بقرار اللجنة

منظومة التصرف  

 اإللكتروني في املراسالت 
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 الترخيص لألمهات العامالت باملنشأة أو املؤسسة املعنية بالعمل بنظام نصف الوقت مع اإلنتفاع بثلثي األجرالترخيص أو تجديد :  14اإلجراء عدد 
 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

لتوصل بملف املعنية باألمر من قبل  ا 1

 املنشأة أو املؤسسة الراجعة إليها بالنظر

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

يتعّين ان تتقدم األم  

الراغبة في اإلنتفاع  

بهذا اإلجراء بمطلبها 

 31قبل تاريخ 

 جانفي من كّل سنة

 

منظومة التصرف  

 اإللكتروني في املراسالت 

،  1989فيفري املؤرخ في غرة 1989لسنة  9د القانون عد -

املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

املتعلق بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدواوين 

واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية  

ولة أو الجماعات  رية والشركات التي تمتلك الدوالتجا

العمومية املحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

جويلية  28املؤرخ في  2006لسنة   58القانون عدد  -

حول إحداث نظام خاص للعمل بنصف الوقت  2006

 مع اإلنتفاع بثلثي األجر،

ديسمبر  12ؤرخ في امل 2006لسنة  3230األمر عدد  -

املتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام   2006

الخاص بالعمل نصف الوقت مع اإلنتفاع بثلثي األجر 

 لفائدة األمهات، 

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت  

فيها العمومية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف 

العموميين في هيئات تصرفها وتمثيل املساهمين 

وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

يتواصل عرض مشاريع  

النصوص الترتيبية على 

تأشيرة السيد الوزير أو 

ى رئاسة الحكومة عل

ال إجراءات إلستكم

املصادقة واإلمضاء  

وذلك في نسخة ورقية  

بالتوازي مع منظومة  

التصرف اإللكتروني في  

املراسالت إلى حين إقرار  

اإلعتماد الكلي على 

التراسل اإللكتروني  

واإلمضاء اإللكتروني  

 لجميع الوثائق 

دراسة امللف والتثّبت من إستيفاء املعنية   2

املستوجبة لإلنتفاع بهذا للشروط باألمر 

اإلجراء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل 

 من ذلك : 

 تاريخ تقديم املطلب  -

سنة أو   16األطفال دون سّن  -

األطفال ذوي اإلحتياجات 

 الخصوصية 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

حال التوصل 

 بامللف

-  

ئاسة  إحالة امللف إلى املصالح املختصة بر  3

الحكومة )اإلدارة العامة للمصالح اإلدارية 

قصد عرضه على  والوظيفة العمومية(

 اللجنة الفنية املحدثة للغرض 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

تعرض امللفات على 

املصالح املختصة  

برئاسة الحكومة 

مارس من   31قبل 

قصد  ، كل سنة

عرضها على اللجنة  

 الفنية املختصة 

نظومة التصرف  م

 اإللكتروني في املراسالت 
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إحالة قرار اللجنة إلى املنشأة أو املؤسسة  4

 الراجعة إليها بالنظر املعنية باألمر 

اإلدارة العامة  

للمنشآت و  

 املؤسسات العمومية 

بنفس يوم التوصل 

 بقرار اللجنة

منظومة التصرف  

 اإللكتروني في املراسالت 

  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات 

املصادقة  العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ 

صرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء  على أعمال الت

مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات املوضوعة على  

 كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له،

، 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

املتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية 

ة  تي ال تكتس ي صبغة إداريوعلى املؤسسات العمومية ال

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

سبتمبر   11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات  2012

 واإلتصال،

النظام األساس ي الخاص بأعوان املنشأة أو املؤسسة   -

 املعنية، 

حول   1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

ف على املنشآت واملؤسسات املساهمات واإلشرا

 ، العمومية

  2006ديسمبر  29بتاريخ   43منشور الوزارة األولى عدد  -

حول كيفية تطبيق النظام الخاص بالعمل نصف 

 الوقت مع اإلنتفاع بثلثي األجر لفائدة األمهات. 
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 املنشآت واملؤسسات العمومية تحت اإلشراف  وإستفسارات  جابة على إستشاراتاإل : 15اإلجراء عدد 
 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع 

  تهدراس التوصل بامللف و  1

إستنادا إلى التراتيب الجاري بها 

 العمل 

 املنشأة واملؤسسة

 املعنية 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

خالل نفس يوم 

التوصل 

 باإلستشارة 

، املتعلق باملساهمات  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -  -

 واملتممة له، واملنشآت واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة 

تعلق بضبط النظام  امل 1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

األساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  

الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية  

 ة واملتممة له، املحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والنصوص املنقح

، املتعلق بكيفية 2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال  

التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها  

 ة واملتممة له، وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقح

املتعلق بكيفية  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء  

صوص  مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والن

 املنقحة واملتممة له، 

، املتعلق بتعيين سلطة  2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

اإلشراف على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي  

 صبغة إدارية والنصوص املنقحة واملتممة له، 

 النصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو املؤسسة املعنية،  -

حول املساهمات   1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

 ، شراف على املنشآت واملؤسسات العموميةواإل 

 

إجابة املؤسسة املعنية على   2

بالتنسيق مع  إستفسارها 

الهياكل املعنية بالوزارة عند  

 اإلقتضاء 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

ؤسسات وامل

 العمومية 

  3في أجل أقصاه 

أيام من التوصل  

 باإلستشارة 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

توجيه اإلستشارة إلى املصالح  3

املختصة برئاسة الحكومة إن  

وزارة  كانت تتجاوز إختصاص  

 اإلشراف

وحدة متابعة تنظيم 

املؤسسات واملنشآت 

العمومية برئاسة  

 الحكومة

تصرف  نظومة ال 

اإللكتروني في  

 املراسالت

إجابة املنشأة أو املؤسسة   4

املعنية على إستفسارها بعد  

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

التوصل حال 

بإجابة مصالح 

 رئاسة الحكومة

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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التوصل بإجابة مصالح رئاسة  

 الحكومة

واملؤسسات 

 العمومية 

حول تسيير املنشآت  2005سبتمبر   1بتاريخ   46منشور الوزارة األولى عدد  -

 واملؤسسات العمومية واإلشراف عليها.

 

 دراسة برامج اإلنتدابات وقوانين اإلطار ومتابعة تنفيذها :   16اإلجراء عدد 

 

املنظومة  اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

 املعتمدة 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع 

في  اتاإلنتداببرنامج مشروع  دراسة  1

إطار اللجنة الوزارية املحدثة 

ة ملناقشة امليزانيات التقديري

للمنشآت واملؤسسات العمومية 

والتي تضّم تركيبتها ممثال كل من 

 وزارة املالية ورئاسة الحكومة 

ملناقشة  اللجنة الوزارية املحدثة

امليزانيات التقديرية للمنشآت  

 واملؤسسات العمومية تحت اإلشراف 

خالل  

اجتماع  

 اللجنة

لق ، املتع1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -  -

باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة  

 واملتممة له، 

املتعلق بضبط  1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

النظام األساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات 

الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو 

لعمومية املحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والنصوص  الجماعات ا

 املنقحة واملتممة له، 

، املتعلق بكيفية 2002وبر أكت 7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال  

ييرها  التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتس

وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة  

 له،

املتعلق بكيفية  2002وبر أكت 7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

اء  وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعض

مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص  

 املنقحة واملتممة له، 

-  

املصادقة على برنامج اإلنتدابات في  2

إطار املصادقة على امليزانية  

التقديرية للمنشأة أو املؤسسة  

بمقتض ى مقرر من وزير  املعنية 

 اإلشراف

السيد الوزير بمقتض ى مقرر املصادقة  

 على امليزانية

عند إمضاء  

مقرر 

املصادقة  

على امليزانية  

من قبل 

 السيد الوزير 

-  

قانون اإلطار على   عرض مشروع 3

مصالح رئاسة الحكومة قصد  

املصادقة عليها طبقا للتراتيب  

 الجاري بها العمل

العامة للمنشآت واملؤسسات اإلدارة 

 العمومية 

 املنشأة أو املؤسسة املعنية  مصالح

منظومة    -

التصرف  

اإللكتروني في  

 راسالتامل
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وحدة متابعة تنظيم املؤسسات  

 واملنشآت العمومية برئاسة الحكومة

، املتعلق بتعيين  2005مارس  24في  املؤرخ 2005لسنة  910األمر عدد  -

سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات العمومية التي  

 ، ال تكتس ي صبغة إدارية والنصوص املنقحة واملتممة له 

 النصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو املؤسسة املعنية،  -

ات  حول املساهم 1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

 ، واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية

حول تسيير  2005سبتمبر   1بتاريخ   46منشور الوزارة األولى عدد  -

 ا.املنشآت واملؤسسات العمومية واإلشراف عليه

 

متابعة تنفيذ برامج اإلنتدابات   4

 املصادق عليها

اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات 

 العمومية 

 املنشأة أو املؤسسة املعنية  مصالح

البريد   -

 اإللكتروني 
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 تكتس ي صبغة إدارية تحت اإلشراف  متابعة العرائض الواردة من قبل أعوان املنشآت واملؤسسات العمومية التي ال:  17اإلجراء عدد 

 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 

التوصل بالعريضة الواردة من قبل  1

أحد األعوان الراجعين بالنظر  

إلحدى املنشآت واملؤسسات  

 العمومية بالقطاع

مع  مكتب العالقات 

 املواطن 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

التفقدية العامة  

لتكنولوجيات  

 املعلومات واإلتصال

منظومة التصرف    -

اإللكتروني في  

 املراسالت

 

، املتعلق 1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة  

 تممة له، وامل

املتعلق بضبط  1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

لنظام األساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات ا

الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو 

الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والنصوص  

 ملتممة له، املنقحة وا

بكيفية ، املتعلق 2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال  

التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها  

ملتممة  وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة وا

 له،

كيفية املتعلق ب 2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء  

مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص  

 املنقحة واملتممة له، 

 

املعني إستنادا إلى  دراسة مطلب  2

 التراتيب الجاري بها العمل 

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

  - خالل نفس اليوم

دعوة املؤسسة الراجع إليها العون  3

املعني بالنظر إلى موافاة الوزارة 

 بعناصر اإلجابة

اإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

في نفس يوم 

 املرحلة السابقة

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

 البريد اإللكتروني 
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يضة عند اإلقتضاء إلى إحالة العر 

التفقدية العامة لتكنولوجيا 

 املعلومات واإلتصال

املتعلق بتعيين  ، 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات العمومية التي  

 ال تكتس ي صبغة إدارية والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املتعلق   2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 نظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،بت

 نشأة أو املؤسسة املعنية، النصوص التنظيمية الخاصة بامل -

حول املساهمات   1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

 ، واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية

حول تسيير  2005سبتمبر   1بتاريخ   46منشور الوزارة األولى عدد  -

 .ملنشآت واملؤسسات العمومية واإلشراف عليهاا
 

إحالة عناصر اإلجابة إلى مكتب  4

 متابعة العالقات مع املواطن

دارة العامة  اإل 

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

التوصل حال 

 باإلجابة 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

 البريد اإللكتروني 
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 متابعة ملفات املفاوضات اإلجتماعية باملنشآت واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية تحت اإلشراف :  18اإلجراء عدد 
 

 املالحظات القانونية والنصوصاملراجع  املنظومة املعتمدة اآلجال املتدخلة األطراف  الوصف املدقق لإلجراء  حل املرا

التوصل باملطالب املهنية ألعوان   1

املنشآت واملؤسسات العمومية 

 الراجعة بالنظر للوزارة

مكتب العالقات مع  

 الجمعيات واملنظمات 

منظومة التصرف    -

اإللكتروني في  

 سالتاملرا

، املتعلق 1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة  

 واملتممة له، 

املتعلق   1985أوت  5املؤرخ في  1985لسنة   78القانون عدد  -

بضبط النظام األساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات 

التي الصناعية والتجارية والشركات العمومية ذات الصبغة 

تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة  

 مباشرة وكليا والنصوص املنقحة واملتممة له، 

، املتعلق  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ  

ن  التصرف فيها وتمثيل املساهمي  املصادقة على أعمال

العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات 

 املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املتعلق   2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال  

لتصرف فيها ية وصيغ املصادقة على أعمال اتكتس ي صبغة إدار 

وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد 

اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة  

 له،

 

دراسة املطالب  املهنية إستنادا إلى   2

التشريع والتراتيب الجاري بها العمل 

في املجال وتوجهات الحكومة في  

 املفاوضات اإلجتماعية مجال 

امة  اإلدارة الع

للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

املنشأة أو املؤسسة  

 العمومية املعنية 

في نفس يوم 

 التوصل بامللف

-  

إفادة مكتب العالقات مع   3

الجمعيات واملنظمات برأي اإلدارة  

العامة للمنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

اإلدارة العامة  

واملؤسسات  للمنشآت 

 العمومية 

  3في أجل أقصاه 

صل  أيام من التو 

 بامللف

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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، املتعلق 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات  

رية والنصوص املنقحة  مومية التي ال تكتس ي صبغة إداالع

 واملتممة له، 

املتعلق   2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

 النصوص التنظيمية الخاصة باملنشأة أو املؤسسة املعنية،  -

حول   1997 أوت 25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

 ، على املنشآت واملؤسسات العمومية املساهمات واإلشراف

حول  2005سبتمبر   1بتاريخ   46منشور الوزارة األولى عدد  -

 تسيير املنشآت واملؤسسات العمومية واإلشراف عليها،

مقتضيات مناشير رئاسة الحكومة حول اإلتفاقيات املبرمة مع  -

 األطراف االجتماعية، 

والطرف  بين الحكومة   املبرمةفاقيات مقتضيات محاضر اإلت -

 االجتماعي،

امليزانية التقديرية املصادق عليها للمنشأة أو املؤسسة العمومية   -

 املعنية. 

 

افق   السيد محمد البشير املاطوس ي    املحرر  املراجع:  السيد محمد أمين زروق  املو

املدير العام للمنشآت   الخطة الوظيفية  

 واملؤسسات العمومية 

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية  

 اإلمضاء                      اإلمضاء             اإلمضاء                
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 آت العمومية: شالمؤسسات والمن التصرف فيإدارة متابعة إجراءات 

 املالية للمنشآت العمومية التي ليست لها جمعيات عامة واملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية على القوائم : املصادقة 1اإلجراء عدد 

 اآلجال  طراف المتدخلة األ الوصف المدقق لإلجراء  المراحل 
المنظومة  

 المعتمدة 
 المالحظات  المراجع والنصوص القانونية 

 التوّصل بالوثائق التالّية:  1

القوائم املالية للمنشأة أو املؤسسة العمومية التي ال   -

التي  و تكتس ي صبغة إدارية للسنة املحاسبية املنقضية 

تّمت املوافقة عليها ضمن اجتماع مجلس اإلدارة أو  

 س املؤسسة،مجل

تقارير املراجعة القانونية للحسابات للسنة املحاسبية   -

 املنقضية، 

 تقرير الرقابة الداخلية، -

التي   مجلس اإلدارة أو مجلس املؤسسةمحضر اجتماع 

 تّمت خالله املوافقة على القوائم املالية. 

  املنشآة أو املؤسسة

 ، العمومية

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

أجل   في

خمسة 

عشر يوما 

من تاريخ 

 إعدادها

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

املؤرخ  2002لسنة   2197األمر عدد من  24الفصل عدد  -

، املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على  2002أكتوبر  7في 

املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف  

هيئات تصرفها    فيها وتمثيل املساهمين العموميين في

وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها  

 ،   حة واملتممة لهوالنصوص املنق

املؤرخ  2002لسنة   2198األمر عدد من  19الفصل عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على   2002أكتوبر  7في 

املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ  

ل التصرف فيها وطرق وشروط تعيين  املصادقة على أعما

اإللتزامات املوضوعة على  أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد 

 كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له،

 

اإلدارة العامة   دراسة الوثائق أنفة الذكر  والتثبت في املعطيات الواردة بها  2

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

في ظرف 

شهر من  

تاريخ 

إحالتها من 

قبل 

 املنشأة 

او 

ملؤسسة  ا

 املعنية 

،  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  - 

املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املؤرخ في  2002لسنة   2197األمر عدد من  6الفصل عدد  -

، املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على 2002أكتوبر  7

شآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف  املن

مثيل املساهمين العموميين في هيئات تصرفها  فيها وت

وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  2002لسنة  2198األمر عدد من  7و 6الفصلين عدد  -

سة اإلشراف  املتعلق بكيفية ممار  2002أكتوبر  7املؤرخ في 

 

التنسيق مع املصالح املعنية باملنشأة أو املؤسسة قصد   3

ق 
ّ
توضيح بعض النقاط الواردة بالتقارير وال سيما فيما يتعل

باإلجراءات والتدابير التي اتخذتها املنشأة أو املؤسسة في  

 قانوني للحسابات إن وجدت. خصوص احترازات املراجع ال

  املنشآة أو املؤسسة

 ، العمومية

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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ص حول أهم النقاط واملالحظات الواردة  4
ّ
إعداد ملخ

 بالوثائق آنفة الذكر.

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

إدارية   على املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة 

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط  

تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات 

 املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

، 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

عيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية املتعلق بت

ت العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  وعلى املؤسسا

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

  2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

  1997أوت  25بتاريخ   38عدد  منشور الوزارة األولى -

حول املساهمات واإلشراف على املنشآت 

 ، ات العموميةواملؤسس
 

 

ق باملصادقة على  5
ّ
القوائم املالية إعداد مشروع مقرر يتعل

 للسنة املحاسبية املنقضية. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 
 

إحالة مشروع املقرر إلى ديوان السّيد الوزير قصد املصادقة  6

 عليه من قبل السّيد الوزير.

نظومة التصرف  م  الديوان 

اإللكتروني في  

 ( تاملراسال 

 

القوائم املالية للسنة املحاسبية  إحالة مقرر املصادقة على  7

 املنقضية إلى املنشأة أو املؤسسة املعنية. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

في ظرف 

شهر من  

تاريخ 

إحالتها من 

قبل 

 املنشأة 

ملؤسسة  او ا

 املعنية 

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

 

وتقارير املراجعة القانونية لة نسخة من القوائم املالية إحا 8

 للحسابات إلى مجلس نّواب الشعب. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

في أجل خمسة  

عشر يوما من 

تاريخ املصادقة  

 .عليها

منظومة التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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 والخارجي يق الداخلي  تقارير هياكل التدق: متابعة 2اإلجراء عدد 

 اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل  
املنظومة 

 املعتمدة 
 املالحظات املراجع والنصوص القانونية

هياكل التدقيق  التقارير الواردة عنالتوّصل ب 1

 تها. دراسو  الداخلي والخارجي

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

في أقرب  

ل  اآلجا

 املمكنة 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

، املتعلق باملساهمات  1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

 واملنشآت واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة واملتممة له، 

، املتعلق بكيفية ممارسة  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل   اإلشراف على

املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة  

 على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املتعلق بكيفية ممارسة   2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة  اإلشراف على 

على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد  

 اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

، املتعلق بتعيين سلطة  2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

اف على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة  اإلشر 

 إدارية والنصوص املنقحة واملتممة له،

املتعلق بتنظيم وزارة  2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 تكنولوجيا املعلومات واإلتصال،

ساهمات واإلشراف على حول امل 1997أوت  25بتاريخ   38األولى عدد منشور الوزارة  -

 املنشآت واملؤسسات العمومية،
 

 

ص حول أهم النقاط واملالحظات  2
ّ
إعداد ملخ

 الواردة بالوثائق آنفة الذكر.

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

  

إعداد مذكرة في الغرض إلى السيد الوزير عند  3

 االقتضاء.  

اإلدارة العامة للمنشآت 

 العمومية واملؤسسات 

  

التنسيق مع املصالح املعنية باملنشأة أو  4

املؤسسة قصد توضيح بعض النقاط الواردة 

ق باإلجراءات 
ّ
بالتقارير وال سيما فيما يتعل

والتدابير التي اتخذتها املنشأة أو املؤسسة في 

 خصوص النقائص الواردة بالتقارير.  

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

أقرب   في

اآلجال  

 املمكنة 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

مراسلة الجهة الرقابية املعنية بإجابة املنشأة أو  5

 املؤسسة موضوع التقرير. 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

في أقرب  

اآلجال  

 املمكنة 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت
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 وضعيات السيولة للمنشآت واملؤسسات العمومّية، : متابعة 3 اإلجراء عدد

 اآلجال  األطراف المتدخلة  الوصف المدقق لإلجراء  المراحل 
المنظومة  

 المعتمدة 
 المالحظات  المراجع والنصوص القانونية 

وضعّيات  1 عن  بكوشوفات  التوّصل 

السيولة املالّية للمنشآت واملؤسسات  

 العمومّية. 

 ، العمومية ةاملنشآة أو املؤسس

اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات 

 العمومية 

في كل آخر  

في أجل شهرو 

خمسة عشر يوما 

 إعدادهامن تاريخ 

منظومة  

التصرف  

اإللكتروني في  

 املراسالت

املؤرخ   2002لسنة   2197األمر عدد  من    24الفصل عدد   -

بكيفية ممارسة اإلشراف على  ، املتعلق  2002أكتوبر    7في  

ومية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف  املنشآت العم

تصرفها   هيئات  في  العموميين  املساهمين  وتمثيل  فيها 

كاهلها   على  املوضوعة  اإللتزامات  وتحديد  وتسييرها 

 ،   والنصوص املنقحة واملتممة له

املؤرخ   2002لسنة   2198األمر عدد  من    19الفصل عدد   -

على  املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف    2002بر  أكتو   7في  

املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ  

املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين  

املوضوعة   اإللتزامات  وتحديد  املؤسسة  مجلس  أعضاء 

 على كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

يتّم الرجوع إلى 

  وضعّيات السيولة

في إطار تحيين  

امليزانية التقديرية 

صادق عليها أو في  امل

إطار دراسة طلبات  

فتح االعتمادات  

لفائدة املنشآت  

واملؤسسات 

 العمومّية. 

دراستها والتثبت فيها عبر إدخالها على   2

 ( Excelجدول )

اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات 

 العمومية 
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 ت العموميةعلى امليزانيات التقديرية للمنشآت واملؤسسااملصادقة : 4اإلجراء عدد. 

 اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 
 املالحظات املراجع والنصوص القانونية

الحكومة   1 رئاسة  منشور  صدور  إلعداد إّبان 

للسنة   الدولة  تتّم  ميزانية  املوالية،  املالية 

واملؤسسات  للمنشآت  آجال  وضبط  دراسته 

الشر  قصد  مشاريع  العمومّية  إعداد  في  وع 

للمنشآت   العامة  اإلدارة  وموافاة  ميزانياتها 

 بجداول التقديرات  واملشاريع األّولية .

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

مارس من كل   31

سنة على أقص ى  

 تقدير 

فيفري    13املؤّرخ في    2019لسنة    15القانون األساس ي عدد   - 

 س ي للميزانّية، املتعلق بالقانون األسا  2019

املتعلق    2019مارس    15قرار السّيد وزير املالّية املؤّرخ في   -

 بضبط روزنلمة إعداد مشروع قانون املالّية للسنة. 

 

ل 2 األولّية  بالتقديرات  لميزانيات التوّصل 

نفقات   املوارد،   : امليزانية  عناصر  ومختلف 

االنتدابات،  برامج  التسيير،  نفقات  األعوان، 

 ية،...  نفقات التنم

املنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

يوما   15في أجل 

 على أقص ى تقدير 

، 1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  - 

واملؤسسات العمومية  املتعلق باملساهمات واملنشآت 

 والنصوص املنقحة واملتممة له،

،  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية  املتعلق بكيفية  

وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل  

املساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها  

ملوضوعة على كاهلها والنصوص  وتحديد اإللتزامات ا

 املنقحة واملتممة له، 

  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

مارسة اإلشراف على املؤسسات  املتعلق بكيفية م

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة  

على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء  

لتزامات املوضوعة على  مجلس املؤسسة وتحديد اإل

 كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له، 

 

املشاريع األولية للميزانيات.التوّصل ب 3 املنشآت   

واملؤسسات 

 العمومية 

  في أجل شهر من
 

وضبط   4 الواردة  املعطيات  التقديرات دراسة 

املواصالت  تنمية  صندوق  ملنح  األّولية 

املطلوب  واالّتصال  املعلومات  وتكنولوجيا 

العمومية    برمجتها لفائدة املنشآت واملؤسسات

 املعنية بعنوان السنة املوالية. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

يوما  15في أجل    
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موافاة وحدة التصرف في امليزانية حسب  

 األهداف باملعطيات 

، 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -   

بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية   املتعلق

وعلى املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له،

 2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

 املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال، 

  2013ديسمبر  11املؤرخ في  2013لسنة  5199األمر عدد  -

املتعلق بضبط التدخالت واألنشطة املعنية بمساهمات  

صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيا املعلومات  

 واإلتصال وطرق تمويلها، 

حول املساهمات   1997أوت    25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 ، واإلشراف على املنشآت واملؤسسات العمومية 

الدولة للسنة  منشور رئاسة الحكومة حول إعداد ميزانية  -

 املعنية. 

 

املشاركة في جلسات حوار التصّرف  في إطار  5

إعداد مشروع ميزانية الوزارة وجلسات 

املالية.  املناقشة بوزارة  

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

مناقشة األرقام    

املتعلقة بتوازنات  

 الصندوق 

ضبط روزنامة مناقشة مشاريع ميزانيات  6

مية ضمن اللجنة املنشآت واملؤسسات العمو 

الوزارية بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات 

 والهياكل ذات العالقة.

اإلدارة العامة  

  للمنشآت

واملؤسسات 

 العمومية 

  
 

مراسلة املؤسسات واملنشآت العمومية قصد  7

امليزانيات بعد مصادقة التوّصل بمشاريع 

هياكل التسيير ودعوتها لالستعداد لجلسات 

 املناقشة. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 

  
 

روزنامة جلسات و مشاريع امليزانيات  توجيه 8

ختلف الوزارات والهياكل  مإاى املناقشات 

املتدخلة في جلسات مناقشة ودعوتها  

 للمشاركة. 

العامة  اإلدارة 

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 

  
 

عقد اجتماعات بالوزارة ملناقشة مشاريع  9

عا للروزنامة املتفق عليها في إطار امليزانيات تب

العامة  اإلدارة 

للمنشآت  
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اللجنة الوزارية املحدثة للغرض وبحضور  

ة أو املنشأة العمومية  املمثلين على املؤسس

 ومختلف الوزارات والهياكل املتدخلة. 

واملؤسسات 

 العمومية 

وأعضاء اللجنة  

الوزارية املكلفة 

بمناقشة مشاريع  

امليزانيات 

التقديرية  

للمؤسسات 

واملنشآت  

 العمومية 

عقد جلسات عمل مع ممثلي املؤسسات  10

ستوى اإلدارة العامة واملنشآت العمومية على م

للمؤسسات واملنشآت العمومية قصد العمل 

على استكمال إجراءات املصادقة على ميزانيتها 

 قبل موفى السنة، إذا اقتض ى األمر ذلك.  

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

العمومية وممثلين  

و  عن املؤسسات أ

 املنشآت العمومية

   

ة على إعداد مشاريع مقّررات املصادق 11

 امليزانيات ومذكرات تفصيلية في الغرض.

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

   

عرض مشاريع مقّررات امليزانيات على أنظار  12

لمصادقة.لالسيد الوزير   

اإلدارة العامة  

للمنشآت  
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واملؤسسات 

 العمومية 

املنشآت واملؤسسات  توجيه مقررات املصادقة  13

بمقررات املصادقة على ميزانياتها. العمومية   

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

   

نسخة من مشاريع امليزانيات املصادق  توجيه  14

مختلف الوزارات والهياكل ذات إلى  عليها.

)رئاسة الحكومة، وزارة املالية، وزارة   العالقة

 التنمية( 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

ة العمومي  

   

دراسة طلبات تحيين امليزانيات املصادق عليها  15

ي قد ترد  من املؤسسات واملنشآت  الت

يد  العمومية خالل السنة وإعداد مذكرات للس

 الوزير ومشاريع إجابات في الغرض.

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 
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 عند االقتضاء،  ات التقديرية للمنشآت واملؤسسات العموميةامليزاني املتابعة الدورية وتحيين : 5اإلجراء عدد. 

 اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 
 املالحظات املراجع والنصوص القانونية

املتابعة الدورّية ملدى تنفيذ ميزانيات املنشآت   1

غرض واملؤسسات العمومّية بإعتماد جداول متابعة في ال

 وفي إطار جلسات عمل دورية تحت اشراف السيد الوزير.

اإلدارة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

املنشآت واملؤسسات 

 العمومية املعنية 

البريد  - دورّيا -

 االلكترني 

منظومة   -

GEC 

 

املؤرخ في غرة  1989لسنة  9القانون عدد  -

، املتعلق باملساهمات واملنشآت  1989فيفري 

النصوص املنقحة  واملؤسسات العمومية و 

 واملتممة له، 

 7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

، املتعلق بكيفية ممارسة  2002أكتوبر 

اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ  

املصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل  

املساهمين العموميين في هيئات تصرفها  

وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على  

 النصوص املنقحة واملتممة له، كاهلها و 

 7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة   2002أكتوبر 

إلشراف على املؤسسات العمومية التي ال  ا

تكتس ي صبغة إدارية وصيغ املصادقة على  

أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين  

أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات  

ى كاهلها والنصوص املنقحة  املوضوعة عل

 واملتممة له، 

 

حسب طلبات  التوصل بطلبات التحيين 2

 املؤسسات

 

  القيام باجراءات التحيين بالتنسيق مع مثلي املؤسسات  3
 

   املوافقة على التحيينإعداد مقرر التحيين أو مراسلة ب 4

  توجيه مكتوب باملوافقة إلى املؤسسات املعنية  5
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 24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

سلطة اإلشراف   ، املتعلق بتعيين2005مارس 

على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات  

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

 والنصوص املنقحة واملتممة له،

 11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -

املتعلق بتنظيم وزارة   2012ر سبتمب

 تكنولوجيا املعلومات واإلتصال، 

 11املؤرخ في  2013لسنة  5199األمر عدد  -

املتعلق بضبط التدخالت  2013بر ديسم

واألنشطة املعنية بمساهمات صندوق تنمية  

املواصالت وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال  

 وطرق تمويلها، 

حول  1997أوت    25بتاريخ  38املنشور عدد  -

املساهمات واإلشراف على املنشآت 

 ، واملؤسسات العمومية 

منشور رئاسة الحكومة حول إعداد ميزانية   -

 للسنة املعنية. الدولة 
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 مشاريع عقود البرامج وعقود األهداف املصادقة على : 6اإلجراء عدد 

 اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 
 املالحظات املراجع والنصوص القانونية

املصادقة على مشروع مخطط التنمية، تتّم دعوة   بعد 1

للشروع في إعداد مشاريع  املنشآت واملؤسسات العمومية 

عقود البرامج وعقود األهداف وضبط آجال للتوّصل  

بالوثائق خالل السنة األولى من املخطط وروزنامة لعقد 

 جلسات عمل ملناقشتها.

 

اإلدارة العامة للمنشآت 

 واملؤسسات العمومية 

املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -  -  -

باملساهمات واملنشآت واملؤسسات ، املتعلق 1989

 العمومية والنصوص املنقحة واملتممة له، 

أكتوبر   7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

، املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على 2002

املنشآت العمومية وصيغ املصادقة على أعمال 

فيها وتمثيل املساهمين العموميين في هيئات   التصرف

وتحديد اإللتزامات املوضوعة على    تصرفها وتسييرها

 كاهلها والنصوص املنقحة واملتممة له،

أكتوبر   7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

املتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على  2002

املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية  

املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق   وصيغ

لس املؤسسة وتحديد وشروط تعيين أعضاء مج

اإللتزامات املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة  

 واملتممة له، 

مارس   24املؤرخ في  2005لسنة  910األمر عدد  -

، املتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت  2005

 

وعقد دراسة مشاريع عقود األهداف وعقود البرامج  2

 اجتماعات أولية مع املنشآت واملؤسسات املعنية. 

اإلدارة العامة للمنشآت 

واملؤّسسات العمومية  

واملنشآت واملؤسسات  

 العمومية 

  
 

مناقشة مشاريع عقود البرامج وعقود األهداف في إطار  3

 لجنة وزارية على غرار مشاريع امليزانيات التقديرية. 

املنشآت واملؤسسات 

 العمومية 

  
 

اإلدارة العامة للمنشآت  لإلمضاء. استكمال أشغال إعداد وثائق العقود وعرضها  4

واملؤّسسات العمومية  

واملنشآت واملؤسسات  

 العمومية 
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اإلدارة العامة للمنشآت  املتابعة الدورّية لعقود البرامج وعقود األهداف. 5

 واملؤسسات العمومية 

  

 

 

 

 

 

 

 

لتي ال تكتس ي العمومية وعلى املؤسسات العمومية ا 

 صبغة إدارية والنصوص املنقحة واملتممة له، 

سبتمبر   11املؤرخ في  2012لسنة  1198مر عدد األ  -

املتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا املعلومات  2012

 واإلتصال،

ديسمبر  11املؤرخ في  2013لسنة  5199األمر عدد  -

املتعلق بضبط التدخالت واألنشطة املعنية   2013

وق تنمية املواصالت وتكنولوجيا  بمساهمات صند

 يلها، املعلومات واإلتصال وطرق تمو 

حول   1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

املساهمات واإلشراف على املنشآت واملؤسسات 

 العمومية، 

منشور رئاسة الحكومة حول إعداد ميزانية الدولة  -

 للسنة املعنية. 
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 استعماالت موارد صناديق الخزينة ومتابعة تنفيذها د برامج : إعدا7اإلجراء عدد 

 اآلجال األطراف املتدخلة  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل 
املنظومة 

 املعتمدة 
 املالحظات املراجع والنصوص القانونية

يتّم سنوّيا قبل صدور منشور رئاسة   1

الحكومة املتعلق بإعداد ميزانية الدولة،  

نية بتمويل الصندوق املعمراسلة الهياكل 

قصد التوّصل بالتقديرات األولية لقيمة  

 مساهماتها املالية بعنوان السنة املوالية. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

شهر مارس من   -

 كل سنة 

واملتعلق   1998ديسمبر  28املؤرخ في  1998لسنة  111القانون عدد  -  -

املنقحة واملتّممة له   وجميع النصوص 1999بقانون املالية لسنة 

  2013ديسمبر  30املؤّرخ في  2013لسنة  54خاصة منها القانون عدد 

 ،  2014واملتعلق بقانون املالية لسنة 

، املتعلق 1989املؤرخ في غرة فيفري 1989لسنة  9القانون عدد  -

باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة  

 واملتممة له، 

، املتعلق  2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد  -

بكيفية ممارسة اإلشراف على املنشآت العمومية وصيغ املصادقة  

على أعمال التصرف فيها وتمثيل املساهمين العموميين في هيئات  

تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات املوضوعة على كاهلها  

 والنصوص املنقحة واملتممة له، 

املتعلق   2002أكتوبر  7املؤرخ في  2002لسنة  2198األمر عدد  -

بكيفية ممارسة اإلشراف على املؤسسات العمومية التي ال تكتس ي  

صبغة إدارية وصيغ املصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق  

وشروط تعيين أعضاء مجلس املؤسسة وتحديد اإللتزامات 

 تممة له، املوضوعة على كاهلها والنصوص املنقحة وامل

، املتعلق 2005مارس  24املؤرخ في  2005لسنة  910مر عدد األ  -

بتعيين سلطة اإلشراف على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات  

العمومية التي ال تكتس ي صبغة إدارية والنصوص املنقحة واملتممة  

 له،

 

إثر صدور منشور إعداد ميزانية الدولة،   2

دعوة املنشآت واملؤسسات العمومية  تتّم 

املستفيدة بمنح الصندوق لالنطالق في 

إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة املالّية  

ة الدولة  بمنشور إعداد ميزانيّ املعنّية 

واإلفادة بتقديرات مقترحاتها األّولية  

للمنحة املستحقة وتوزيعها على مستوى 

 الّتصّرف والتنمية. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤّسسات 

العمومية واملنشآت 

واملؤسسات 

 العمومية 

  
 

دراسة التقديرات التي يتّم التوّصل بها مقارنة  3

ابقتين  بتقديرات منح الصندوق للّسنتين الّس 

للّسنة املعنية والّنظر في مالءمتها مع 

مقتضيات املنشور وقدرة إنجاز املنشآت 

واملؤسسات املعنية بالتنسيق مع مختلف 

لة
ّ
 الهياكل املتدخ

املنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 
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ضبط جداول تقديرات موارد وتدخالت  4

املوالية وموافاة بقية هياكل الصندوق للسنة 

في إطار إعداد مشروع ميزانية  الوزارة بها 

 الوزارة.

املنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 وبقية هياكل الوزارة

املتعلق   2012سبتمبر  11املؤرخ في  2012لسنة  1198األمر عدد  -  

 علومات واإلتصال،تكنولوجيا املبتنظيم وزارة 

املتعلق   2013ديسمبر  11املؤرخ في  2013لسنة  5199األمر عدد  -

بضبط التدخالت واألنشطة املعنية بمساهمات صندوق تنمية  

 املواصالت وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال وطرق تمويلها، 

حول املساهمات واإلشراف  1997أوت  25بتاريخ  38املنشور عدد  -

 سسات العمومية،ملنشآت واملؤ على ا

 منشور رئاسة الحكومة حول إعداد ميزانية الدولة للسنة املعنية.  -

 

تبويب هذه التقديرات ضمن جدول مفّصل  5

يتّم تحيينه بصفة مستمّرة تبعا لتقّدم تنفيذ 

املعنّية  ميزانية الّسنة التي تسبق الّسنة 

 بالبرمجة ولنتائج جلسات املناقشة. 

ة  اإلدارة العام

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

  
 

دعوة مختلف هياكل الوزارة ورؤساء   6

البرامج لإلفادة بقائمات مشاريع تنمية 

القطاع الراجعة إليهم بالنظر واملعنية  

بمساهمة الصندوق للسنة املوالية  

 الغرض،واملبّررات الالزمة في 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

الوزارةوبقية هياكل   

  
  

تبويب هذا التقديرات ضمن جدول مفّصل  7

م تنفيذ يتّم تحيينه بصفة مستمّرة تبعا لتقّد 

ميزانية الّسنة التي تسبق الّسنة املعنّية  

 بالبرمجة. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 وبقية هياكل الوزارة

  
  



 الجمهورية التونسية             
 وزارة تكنولوجيات االتصال         

 

بعد استكمال اجراءات املصادقة على  8

التقديرية للمنشآت واملؤسسات  امليزانيات

العمومية وعلى مشاريع تنمية القطاع  

وانطالق السنة املالية املعنّية، تتقدم  

املنشآت واملؤسسات والهياكل املعنية  

املشرفة على تنفيذ مشاريع تنمية القطاع  

فتح االعتمادات بطلبات   

املنشآت  

واملؤسسات 

 العمومّية 

هياكل الوزارة 

املشرفة على تنفيذ  

مشاريع تنمية 

 القطاع

  
  

دراسة طلبات فتح اإلعتمادات والتثبت من  9

مطابقتها للتقديرات املصادق عليها ومراجعة 

املؤسسة أو الهيكل صاحب الطلب 

ر الستكمال الوثائق الالزمة في صورة عدم 
ّ
توف

 املعطيات املطلوبة في الغرض،

إدراج الطلبات ضمن جداول متابعة موارد 

 ق،ونفقات الصندو 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

املنشآت  

واملؤسسات 

 العمومّية 

 بقية هياكل الوزارة

 

  
  

اصدار قرارات توزيع اإلعتمادات واحالته   10

 لرئيس املهة لالمضاء

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 

منذ بداية السنة 

املالية وحسب 

 وضعية املؤسسة 

 
 

قيام  مواصلة ال

بهذا اإلجراء إلى 

حين تولي رئيس  

البرنامج القيام به  
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طبقا للقانون 

 األساس ي للميزانّية 

إعالم املنشآت واملؤسسات العمومية بفتح  11

 اإلعتمادات

العامة  اإلدارة 

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 

  
  

اإلدارة العامة   إصدار مقّرر/قرار صرف اإلعتمادات،  12

للمنشآت  

 واملؤسسات

 العمومية 

 صيغة ورقية  
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: صرف اإلعتمادات على صندوق تنمية املواصالت8اإلجراء عدد  

املتدخلة األطراف  الوصف املدقق لإلجراء  املراحل   اآلجال 
املنظومة 

 املعتمدة 
 املالحظات املراجع والنصوص القانونية

 إصدار اقتراح تعّهد  1

طاع، يتّم إصدار بالنسبة ملشاريع تنمية الق -

بطاقات بيانية للصفقات وبطاقات تجميد 

 اإلعتمادات

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

فيو 2019لسنة15عدد  األساس ي  القانون - منظومة "أدب"     2019فيفري  13املؤّرخ 

ق بالقانون األساس ي للميزانية،  
ّ
 املتعل

عدد   - في    1995لسنة  36القانون  ق    1995أفريل    17املؤرّخ 
ّ
املتعل

منه كما تّم    10بإحداث الديوان الوطني لالتصاالت وخاصة الفصل  

عدد   بالقانون  في    2001لسنة    123تنقيحه  ديسمبر    28املؤرخ 

 منه، 68ل ضمن الفص 2002املتعلق بقانون املالية لسنة  2001

املتعلق   1998ديسمبر  28املؤّرخ في  1998لسنة  111القانون عدد   -

ل املالية  عدد    1999سنة  بقانون  بالقانون  وإتمامه  تنقيحه  تّم  كما 

ق بقانون املالية    2002ديسمبر    17املؤّرخ في    2002لسنة    101
ّ
املتعل

ديسمبر    21املؤرخ في    2009لسنة    71والقانون عدد    2003لسنة  

لسنة   54والقانون عدد    2010املتعلق بقانون املالية لسنة    2009

في    2013 لسنة  امل  2013ديسمبر    30املؤرخ  املالية  بقانون  تعلق 

2014 ، 
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عدد  ال - في  امل2018لسنة    20قانـون  تعلق  وامل2018أفريل    17ؤرخ 

 ، باملؤّسسات الناشئة 

املتعلق   2019ديسمبر    23املؤرخ في  و 2019لسنة    78القانون عدد   -

 وخاصة الجدول "ب" منه، 2020بقانون املالية لسنة 

ق بضبط   1999ماي    8واملؤّرخ في    1999لسنة    529األمر عدد   -
ّ
املتعل

لسنة    3407تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تّم تنقيحه باألمر عدد  

 ،2012ديسمبر  31املؤرخ في  2012

ق    2013ديسمبر    12واملؤرّخ في    2013لسنة    5199األمر عدد   -
ّ
املتعل

تنمية   صندوق  بمساهمات  املعنية  واألنشطة  التدخالت  بضبط 

 ، ت واالتصال وطرق تمويلها املواصالت وتكنولوجيات املعلوما

يتعلق  2018أكتوبر  11مؤرخ في   2018لسنة   840أمر حكومي عدد 

ئة  بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب عالمة املؤسسة الناش 

واالنتفاع بالتشجيعات واالمتيازات بعنوان املؤسسات الناشئة وبضبط  

سسة  تنظيم وصالحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد عالمة املؤ 

. الناشئة   

 إمضاءه مقّرر/قرار صرف اإلعتمادات  2

 ،واقتراح التعهد

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 آمر الصرف بالوزارة

ورقية صيغة     
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 املصادقة على اقتراح التعهد  3

 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 آمر الصرف بالوزارة

 "منظومة "أدب 

 

  

لة امللف تام املبّررات مرفقا بمذكرة إحا 4

تفسيرية إلى مراقب املصاريف العمومية  

 للتأشير على اقتراح التعّهد، 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

مراقب املصاريف 

 العمومية 

  
  

إصدار أوامر بالصرف من منظومة "أدب"  5

 آمر الصرف عليها،  وامضاء

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

املؤسسات و 

 العمومية 

  
  

إحالة امللف تام املبّررات إلى املصالح   8

املختّصة لدى أمين املال العام للبالد  

 التونسية، 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 
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املتابعة للتثبت من تنزيل اإلعتمادات في  9

 الحساب الجاري للمستفيد. 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

لعمومية ا  

  
  

بالنسبة ملشاريع تنمية القطاع، يتّم إصدار  10

بطاقات بيانية للصفقات وبطاقات تجميد 

 اإلعتمادات 

اإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات 

 العمومية 

 آمر الصرف بالوزارة

مراقب املصاريف 

 العمومية 

 منظومة أدب  
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افق   البشير املاطوس ي د محمد السي املحرر  املراجع:  السيد محمد أمين زروق  املو

املدير العام للمنشآت   الخطة الوظيفية  

 واملؤسسات العمومية 

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية  

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                
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III-  حدة التصرف حسب األهداف تونس الذكية و 

جوان   9املؤرخ في  2017لسنة  744املنقح باألمر الحكومي عدد  2014جانفي  2مؤرخ في  2014لسنة  6عدد وفقا لألمر 

بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد املنشأ وبإحداث وحدة تصرف   يتعلق 2017

 بـ:األهداف تونس الذكيةوحدة التصرف حسب كلف  ت، حسب األهداف إلنجاز هذا املشروع

الذكية" للنهوض بنشاط نقل الخدمات خارج بلد  إ • برام مختلف االتفاقيات التي تندرج في إطار "مشروع تونس 

 املنشأ في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومتابعة إنجازها، 

 "، مرافقة املؤسسات في مجال إنجاز املشاريع التي تندرج في إطار "مشروع تونس الذكية •

 تثمار في ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال بالتنسيق مع الهياكل املعنية،الترويج واستقطاب االس  •

تنسيق برامج تكوين املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية والتعريف باآلليات الكفيلة بدعم قدرات هذه الكفاءات   •

 امج في هذا اإلطار، وبمساهمة الدولة في تغطية التكاليف املنجزة عن مختلف البر 

مع   تطوير • بالتعاون  العاملية  للمواصفات  مطابق  افتراض ي  تكنولوجي  قطب  شكل  في  املالئمة  األساسية  البنية 

 القطاع الخاص، 

 تنسيق إسناد االمتيازات التي تلتزم بها الدولة بعنوان "مشروع تونس الذكية"  •

 

 التنظيمي  الهيكل
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 اإلجراءات :
 ب املستثمرين املشاركة في التظاهرات الدولية لجل:   1اإلجراء 

 : االستقطاب املوجه لجلب املستثمرين   2اإلجراء 

 : االتصال املؤسساتي وعبر املكاتب املختصة للتعريف بمشروع تونس الذكية   3اإلجراء 

 : التعاقد في مشروع تونس الذكية: التعاقد عن طريق اتفاقية   4اإلجراء 

 ق مذكرة تفاهمي مشروع تونس الذكية: شراكة عن طري : التعاقد ف  5اإلجراء 

 : تنظيم التظاهرات املحلية لفائدة الشركاء  6اإلجراء 

افقة ومساندة الشركاء   7اإلجراء   : مر

 : توفير البنية التحتية   8اإلجراء 

 : توفير الكفاء ات   9اإلجراء 

 : منح امتيازات التكوين / االنتداب   10اإلجراء 
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 ملستثمرينوالتعريف بمشروع تونس الذكية : املشاركة في التظاهرات الدولية لجلب ا   1اإلجراء 

 

املنظومة   املراجع القانونية  املالحظات  

 املعتمدة 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 
 02املؤرخ في  2014لسنة  6األمر عدد 

املتعلق بإرساء "مشروع   2014جانفي 

تونس الذكية " للنهوض بأنشطة نقل 

املنشإ كما تم   الخدمات خارج بلد

تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد 

جوان   9املؤرخ في  2017لسنة  744

2017 

وحدةتونس  في بداية السنة  

الذكيةوإدارة الوسائل  

واملعداتواإلدارة العامة  

للمنشآت واملؤسسات  

  ومراقبعمومية ال

املصاريف العمومية  

 واملؤسسات املشاركة  

 1 يتم املشاركة فيها ضبط قائمة في التظاهرات التي س
 

منظومة  ▪

 عليسة  

التراسل    ▪

 االلكتروني

 

قبل حوالي  

شهرين قبل  

تاريخ تنظيم  

 التظاهرة 

إعداد مذكرة حول املشاركة في تظاهرة عاملية والحصول  

 الوزير على موافقة سيد 

2 

 
منظومة  ▪

 عليسة  

التراسل    ▪

 االلكتروني

▪ TUNEPS 

 

 
ملنظمة وإحالته  إعداد مشروع عقد بالتنسيق مع الجهة ا

على إدارة الوسائل واملعدات إلدراجه على منصة  

TUNEPS  بالتفاوض املباشر لتعرض على أنظار   كصفقة

 اللجنة الوزارية للصفقات 

3 

 
التراسل   ▪

 االلكتروني

 

حوالي شهر قبل  

 تاريخ التظاهرة 

في صورة الحصول على املوافقة، يتم االتصال وتنظيم  

ؤسسات الناشطة في مجال  اجتماعات مع ممثلين عن امل

 االقتصاد الرقمي لتحديد محتوى املشاركة 

4 
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تأمين الحملة االتصالية قبل مشاركة تونس في    قبل التظاهرة   

مع وسائل اإلعالم السمعية واملرئية    بالتنسيقالتظاهرة

 واملكتوبة  

5 

 
يوم انعقاد  

 التظاهرة 

تملين  املشاركة ولقاء املشاركين من املستثمرين املح 

أو تقديم محاضرات والتعريف  /وتنظيم لقاءات ثنائية و

كقبلة لالستثمار في مجال التكنولوجيات  بتونس 

 واالقتصاد الرقمي 

6 

تصوير حوارات مع املشاركين التونسيين في التظاهرة   خالل التظاهرة  

وتغطية املشاركة من خالل نشر صور ومقاطع فيديو  

 الجتماعيومقاالت على شبكات التواصل ا 

7 

تأمين الحملة االتصالية بعد املشاركة في   بعد التظاهرة   

مع وسائل اإلعالم السمعية واملرئية    بالتنسيقالتظاهرة

 واملكتوبة 

8 

 
منظومة  ▪

 عليسة  

التراسل    ▪

 االلكتروني

املراسالت   ▪

 الكتابية

استكمال إجراء ات الخالص من خالل موافاة اإلدارة   بعد التظاهرة 

العمومية بكل الوثائق  لمنشآت واملؤسسات  العامة ل

الالزمة )العقد، مذكرة مفصلة، مؤيدات املشاركة،  

 معطيات الجهة املنظمة،( 

 

 

 
 

9 
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 : االستقطاب املوجه لجلب املستثمرين   2اإلجراء 

املنظومة   املراجع القانونية  املالحظات  

 املعتمدة 

األطراف   اآلجال

 املتدخلة 

 راحل امل الوصف املدقق لإلجراء

 
املؤرخ   2014لسنة  6عدد األمر 

املتعلق   2014جانفي  02في 

بإرساء "مشروع تونس الذكية "  

للنهوض بأنشطة نقل الخدمات  

خارج بلد املنشإ كما تم تنقيحه  

وإتمامه باألمر الحكومي عدد  

 9املؤرخ في  2017لسنة  744

 2017جوان 

على مدار   

 السنة 

وحدةتونس 

 الذكية 

ظمات املمثلة للقطاع  لشركات / املنتحديد قائمة في ا

الخاص ومختلف هياكل املساندة التي تعنى باالستثمار  

في االقتصاد الرقمي في البلدان املهتمة باالستثمار في 

 تونس 

1 

 
التراسل   ▪

 االلكتروني

 
 2 االتصال بهم وتقديم املشروع واقتراح خطة عمل 

 
التراسل   ▪

 االلكتروني

 

 
اإلعداد  التمش ي املقترح، يتم  في صورة املوافقة على 

عين املكان ملجموعة املؤسسات التي أبدت   لزيارةعلى

اهتماماوذلك بتنسيق مع السفراء في البلدان املعنية  

لضبط املحتوى وكيفية التنظيم ومع ممثلين عن  

 املؤسسات الناشطة في املجال بتونس 

3 

 
 

 
  )لقاء موجه بين املؤسسات، تنظيميتم تنظيم الزيارة 

 مؤتمر أو ورشات( 

4 

 
التراسل   ▪

 االلكتروني

 
تتم املتابعة مع مجموعة املؤسسات التي تم اختيارها   

 وتبادل املعطيات 

 

 
 

5 
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 : االتصال املؤسساتي وعبر املكاتب املختصة للتعريف بمشروع تونس الذكية   3اإلجراء 

املنظومة   املراجع القانونية  املالحظات  

 املعتمدة 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء املتدخلة األطراف   اآلجال

 
  2014لسنة  6األمر عدد 

 2014جانفي  02املؤرخ في 

املتعلق بإرساء "مشروع  

للنهوض  تونس الذكية " 

بأنشطة نقل الخدمات  

خارج بلد املنشإ كما تم  

تنقيحه وإتمامه باألمر  

لسنة   744الحكومي عدد 

جوان   9املؤرخ في  2017

2017 

التراسل   ▪

 ونيااللكتر

 

حسبتواريخ تنظيم  

 التظاهرات 
 

وحدةتونس 

الذكيةوإدارة الوسائل  

واملعدات واإلدارة  

العامة للمنشآت  

واملؤسسات العمومية  

 واملكاتب املختصة  

طلب ادراج تونس ضمن تقاريرالتظاهرات  

العامليةوتقارير البلدان املعتبرة كوجهة  

للمستثمرين و االتصال مباشرة باملكاتب  

 د كراس شروط في الغرض.املختصة وإعدا

1 

 
 

 
تكمال إجراءات الشراء)استشارة أو صفقة(  اس

 بالتنسيق مع إدارة الوسائل واملعدات 

2 

 
 

 
 3 القيام بلقاءات مصورة 

 
 

 
متابعة نشر التقارير واملقاالت والحمالت  

 االتصالية حول مشروع تونس الذكية 

4 

منظومة  ▪  

 عليسة  

التراسل    ▪

 االلكتروني

اسالت  املر  ▪

 الكتابية

▪  

إجراء ات الخالص من خالل موافاة  استكمال    

اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات العمومية  

 بكل الوثائق الالزمة )العقد، الفواتير،...( 

5 

 : التعاقد في مشروع تونس الذكية: التعاقد عن طريق اتفاقية   4اإلجراء 
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 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء املتدخلة األطراف   اآلجال ة املنظومة املعتمد املراجع القانونية  املالحظات  

  2014جانفي  02املؤرخ في  2014لسنة  6األمر عدد  

املتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية " للنهوض  

بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد املنشإ كما تم  

لسنة  744تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد 

 2017جوان  9املؤرخ في  2017

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

جانفي   19وتكنولوجيا املعلومات واالتصال مؤرخ في 

يتعلق بضبط مهام لجنة القيادة بوحدة  2015

التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع تونس 

الذكية للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج املنشأ  

 وطرق عملها وتركيبتها 

التراسل   ▪

 االلكتروني

ل على مدار  اصمتو 

 السنة 

وحدةتونس 

الذكيةوالشركةولجنة  

 القيادة  

 1 تحديد الشريك واالتصال به 

التراسل   ▪ 

 االلكتروني

 2 تقديم املشروع وامتيازاته 

 
 

 
التفاوض حول عدد مواطن الشغل 

 التي سيتم خلقها 

3 

 
التراسل   ▪

 االلكتروني

املراسالت   ▪

 الكتابية

 
طلب انخراط أو تجديدمن قبل  

 لشريك ا

4 

 
التراسل   ▪

 االلكتروني

املراسالت   ▪

 الكتابية

 
إعداد امللف: مطلب االنخراط  

 وتقديم الشركة 

5 

 
  3أجل ال يتجاوز  

 أشهر 

عرض امللف على لجنة القيادة في 

 أشهر   3أجل ال يتجاوز 

6 

 
 منظومة عليسة   ▪

املراسالت   ▪

 الكتابية

 
في صورة موافقة اللجنة تتم إحالة  

الوزيروإعداد   سيد امللف على 

 املقررات 

7 

 8 يتم إمضاء االتفاقية     
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 : التعاقد في مشروع تونس الذكية: شراكة عن طريق مذكرة تفاهم  5اإلجراء 

 

 

 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة  املراجع القانونية  املالحظات  

جانفي  02املؤرخ في  2014لسنة  6األمر عدد  

املتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية "   2014

للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد املنشإ  

كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد  

 2017جوان  9املؤرخ في  2017لسنة  744

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 19في  تصال مؤرخوتكنولوجيا املعلومات واال

يتعلق بضبط مهام لجنة القيادة   2015جانفي 

بوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع  

تونس الذكية للنهوض بأنشطة نقل الخدمات  

 خارج املنشأ وطرق عملها وتركيبتها 

وحدةتونس الذكيةوالشركةولجنة    التراسل االلكتروني  ▪

 القيادة

 1 تحديد الشريك واالتصال به 

 2 تقديم املشروع وامتيازاته  ترونيالتراسل االلك  ▪ 

 3 التفاوض حول طبيعة العقد     

 
 التراسل االلكتروني  ▪

 
إعداد  امللف:  املطلب  

 وتقديم الشركة 

4 

 
 التراسل االلكتروني  ▪

 
إعداد مذكرة التفاهم  

 بالتنسيق مع الشركة املعنية 

5 

 
 

 
عرض امللف على لجنة  

 لإلعالمالقيادة 

6 

 
  

 
 

 مذكرة التفاهم إمضاءم يت

 
 

7 
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 : تنظيم التظاهرات املحلية لفائدة الشركاء  6اإلجراء 

األطراف   اآلجال املنظومة املعتمدة  املراجع القانونية  املالحظات  

 املتدخلة 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء

 
  2014لسنة  6األمر عدد 

 2014جانفي  02املؤرخ في 

املتعلق بإرساء "مشروع  

ذكية " للنهوض  تونس ال

بأنشطة نقل الخدمات خارج  

بلد املنشإ كما تم تنقيحه  

وإتمامه باألمر الحكومي عدد  

  9املؤرخ في  2017لسنة  744

 2017جوان 

تونس الذكية و   في بداية السنة  

  الوسائل إدارة 

واملعدات  

واإلدارة العامة  

للمنشآت  

واملؤسسات  

العمومية  

اقب   ومر

املصاريف  

العمومية  

ومسدي  

 دمات وحدة الخ

ضبط برنامج سنوي للتظاهرات التي سيتم  

 تنظيمها 

1 

 
أشهر من    3قبل  التراسل االلكتروني  ▪

تاريخ تنظيم  

 التظاهرة 

جمع املعطيات   :اإلنطالق في إجراءات التنظيم

واالتصال باملختصين لتنشيط التظاهرة من 

 خالل تقديم محاضرات وورشات

2 

 
 منظومة عليسة   ▪

 نيالتراسل االلكترو   ▪

 املراسالت الكتابية ▪

قبل حوالي شهرين  

قبل تاريخ تنظيم  

 التظاهرة 

إعداد كراس الشروط وإحالته على إدارة  

الوسائل واملعدات لإلعالن عن طلب عروض  

 خدمات الختيار مسدي 

3 

 منظومة عليسة   ▪ 

 التراسل االلكتروني  ▪

 املراسالت الكتابية ▪

افاة اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات    مو

العمومية بكل وثائق نتائج طلب العروض )تقرير  

نتائج تقييم العروض، مذكرة مفصلة ، قرار فتح  

اقب   االعتمادات( لعرض امللف على مر

 املصاريف العمومية 

4 
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افقة ومساندة الشركاء   7اإلجراء   : مر

 
 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 املراسالت الكتابية ▪

 
اقب املصاريف على نتائج   في صورة تأشير مر

م العقد و استكمال  طلب العروض، يتم إبرا 

 التنظيم اللوجستي مع مسدي الخدمات 

5 

 
 

 
 6 تنظيم التظاهرة

القيام بحملة اتصالية قبل وبعد التظاهرة عبر       

اقع التواصل االجتماعي وسائل   اإلعالم ومو

7 

 منظومة عليسة   ▪  

 التراسل االلكتروني  ▪

 املراسالت الكتابية ▪

 

 

 

 

افاة  استكمال إجراءات الخالص من خال    ل مو

اإلدارة العامة للمنشآت واملؤسسات العمومية  

 بكل الوثائق الالزمة )العقد، تقرير تقييم  

 العروض، محضر التسليم، الفواتير،...( 

8 
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 التحتية : توفير البنية   8اإلجراء 

 املراحل  لإلجراءالوصف املدقق  األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة  املراجع القانونية  املالحظات  

 
  2014جانفي  02املؤرخ في  2014لسنة  6األمر عدد 

املتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية " للنهوض  

بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد املنشإ كما تم تنقيحه  

املؤرخ في  2017لسنة  744وإتمامه باألمر الحكومي عدد 

 2017جوان  9

 التراسل االلكتروني  ▪

 

 
  وحدة تونس الذكية

و  الشركاء والطرف  

 اإلداري املسؤول 

تلقي طلب مساندة من قبل أحد  

حول إجراء )شركاء تونس الذكية 

 (إداري أو حاجيات أخرى 

1 

 
 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 املراسالت الكتابية ▪

 

 
جهة (االتصال بالطرف املسؤول 

إدارية أو إحدى الجهات الناشطة  

لنظر وتحديد موعد ل )في القطاع

 في املسألة

2 

 
 

 
مرافقة الشريك عن طريق لعب  

دور الوسيط بينه و بين  الطرف  

 املسؤول 

3 

 
 منظومة عليسة   ▪

 التراسل االلكتروني  ▪

 املراسالت الكتابية ▪

 
 4 ااملسؤولةاملتابعة مع الجهة  

 
 التراسل االلكتروني  ▪

 
 5 حل اإلشكال وإعالم الشريك 
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 الكفاءات  توفير   :9 اإلجراء

 

املنظومة   املراجع القانونية  املالحظات  

 املعتمدة 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 
لسنة   6األمر عدد 

 02املؤرخ في  2014

املتعلق  2014جانفي 

بإرساء "مشروع تونس 

الذكية " للنهوض  

بأنشطة نقل الخدمات  

خارج بلد املنشإ كما تم  

باألمر   تنقيحه وإتمامه

  744الحكومي عدد 

 9املؤرخ في  2017لسنة 

 2017جوان 

يتم الضبط   

والتحيين على  

 مدار السنة 

وحدة تونس الذكية و   

 الشركاء     

حسب  ترتيب الفضاءات واملساحات املتوفرة 

 املقاييس العاملية 

1 

 
التراسل   ▪

 االلكتروني

 
 2 تلقي طلب من أحد الشركاء حول توفير فضاء للعمل 

 
لتراسل  ا ▪

 االلكتروني

فورا عند تلقي  

 الطلب

فهم حاجيات الشريك ومده بقائمة من الفضاءات  

 واملكاتب املتوفرة والتي تستجيب للطلب 

3 

 
 

 
التنسيق الستكمال إجراءات  في صورة االتفاق يتم  

 استغالل الفضاء الذي تم اختياره

4 

في صورة عدم االتفاق السعي إلى توفير اختيارات     

 خرى أ

 

 

 

 

5 
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 واالنتداب  التكوين امتيازات منح  :10 اإلجراء

املنظومة   املراجع القانونية  املالحظات  

 املعتمدة 

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال

 
لسنة   6األمر عدد 

 02املؤرخ في  2014

املتعلق  2014جانفي 

بإرساء "مشروع تونس 

الذكية " للنهوض  

بأنشطة نقل الخدمات  

لد املنشإ كما تم  خارج ب

تنقيحه وإتمامه باألمر  

  744الحكومي عدد 

 9املؤرخ في  2017لسنة 

 2017جوان 

 
 

فريق تونس الذكية و  

الجامعات املختصة في  

تصال  تكنولوجيات اال

واملؤسسات املختصة في  

 التكوين و    الشركاء     

ضبط قائمة محينة في الجامعات املختصة واملراكز  

صال واملؤسسات املختصة في في تكنولوجيات االت

 التكوين 

1 

 
منظومة  ▪

 عليسة  

التراسل    ▪

 االلكتروني

املراسالت   ▪

 الكتابية

 

 
 2 االتصال باملؤسسات وتوقيع شراكات 

 
 

 
تعريف الطلبة املتخرجين واملتكونين باملشروع  

 وإدراجهم ضمن منصة تونس الذكية للكفاءات 

3 

 
التراسل   ▪

 االلكتروني

 

 

 
تونس الذكية ببرامج املؤسسات  تعريف شركاء 

 وكفاءة املتخرجين لالستجابة لحاجياتهم لالنتداب 

4 
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افقة السيدة ريم الجرو   السيدة أروى الصامتي املحررة   املراجع:  املو

 الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية   الخطة الوظيفية ......... 

 اإلمضاء                 اإلمضاء                 اإلمضاء                

 املراحل  الوصف املدقق لإلجراء األطراف املتدخلة  اآلجال املنظومة املعتمدة  املراجع القانونية  املالحظات  

 
املؤرخ في  2014لسنة  6األمر عدد 

املتعلق بإرساء  2014جانفي  02

"مشروع تونس الذكية " للنهوض 

بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد 

باألمر  املنشإ كما تم تنقيحه وإتمامه 

  2017لسنة  744الحكومي عدد 

 2017جوان  9املؤرخ في 

دليل إجراء ات معد في الغرض  

بالتنسيق مع الوكالة الوطنية  

 للتشغيل والعمل املستقل 

التراسل   ▪

 اللكترونيا

 املراسالت الكتابية  ▪

 
فريق تونس الذكية  

الوطنية    الوكالةو 

للتشغيل والعمل  

 املستقل   و    الشركاء     

يك الحصول على االمتيازات  طلب الشر 

 السنوية للتكوين واالنتداب 

1 

 
فورا عند تلقي   

 الطلب

التثبت من تحقيق األهداف املدرجة 

ق باالتفاقية ومن استكمال كل الوثائ

املكونة للملف  )مقرر االتفاقية، عقود  

االنتداب، شهائد املنتدبين، مؤيدات  

مشاركتهم في دورات تكونية، معطيات  

 الشركة،...( 

2 

 
 منظومة عليسة   ▪

التراسل    ▪

 االلكتروني

 املراسالت الكتابية  ▪

 

تتم اإلحالة  

خالل أسبوع  

من تلقي  

 الطلب

إحالة امللف على الوكالة الوطنية 

العمل املستقل للمصادقة للتشغيل و 

 واستكمال إجراء ات الخالص 
 

3 


