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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 الختم االلكتروني المرئي لتأمين الوثائق اإلدارية  اعتمادحول  2018جويلية  26مؤرخ في  2018لسنة  22عدد منشور 

 

 المراجع: 

 بتنقيح واتمام بعض فصول من مجلة االلتزامات والعقود  المتعلق 2000جوان  13مؤرخ في  2000لسنة  57القانون عدد  −

 المتعلق بالمبادالت والتجارة االلكترونية. 2000أوت  9 المؤرخ في 2000لسنة  83القانون عدد  −

 19بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في  المتعلق 2018فيفري  21قرار من وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي المؤرخ في  −
 إحداث اإلمضاء االلكتروني لمنظومةبضبط المواصفات التقنية  المتعلق 2001جويلية 

 
 وبعد، 

 
" في محوره المتعلق بـ "الحكومة االلكترونية" وسعيا لتفسير أحكام 2020ار تنفيذ المخطط الوطني االستراتيجي "تونس الرقمية في إط

ة يجويل 19بتنقيح واتمام القرار المؤرخ في  المتعلق 2018فيفري  21قرار وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي المؤرخ في 
صفات التقنية لمنظومة إحداث االمضاء االلكتروني، يهدف هذا المنشور إلى التعريف بمنظومة الختم االلكتروني بضبط الموا قالمتعل 2001
ومزاياها وضبط اإلجراءات الواجب اتباعها لالنخراط فيها باعتبارها وسيلة فنية موثوق بها لتأمين الوثائق  TNCEV2DDOCالمرئي 

األفراد والمؤسسات في إطار المعامالت اإلدارية وحمايتها من التدليس أو التزوير عالوة على الورقية وااللكترونية المستعملة من قبل 
تبسيط اإلجراءات اإلدارية والتحكم في الوقت والمصاريف بما يتناسب مع النسق السريع للمعامالت في ظل التطور التكنولوجي لكل من 

 القطاع االقتصادي والقطاع اإلداري.
 

  TN CEV 2D- Docالمرئي االلكتروني  التعريف بالختم  -1
فنية موثوق بها تمكن من تأمين الوثائق االلكترونية والورقية من حيث المصدر  وسيلة  tn cev 2D -Doc المرئي  اإللكترونييوفر الختم 

وضعه على  يتم  QR codeوالمحتوى سواء كانت في صيغتها األصلية أو عند نسختها. ويتمثل هذا الختم في شكل رمز استجابة سريعة 
 االلكتروني للهيكل المصدر لها. باإلمضاءالوثيقة المؤمنة ويحتوي على البيانات المنصوص عليها في الوثيقة مذيلة 

وتتمثل الوثائق المعنية في الوثائق الورقية وااللكترونية الصادرة عن مختلف الهياكل على غرار مضمون السجل التجاري، شهادات 
، كشف أعداد التعليم األساسي العام والتقني، شهادات األجور، البكالورياادات ختم التعليم األساسي العام والتقني، كشف أعداد هالبكالوريا، ش

 الشهادات العلمية، وغيرها من الوثائق اإلدارية.
ثالثا منه للوكالة الوطنية للمصادقة  4ه أعاله بمقتضى الفصل لمشار إليا 2018فيفري  24ي المؤرخ ف ول القرارفقد خوفي هذا اإلطار  

قع الواب الخاص ائمة على موه القلكتروني المرئي ويتم نشر هذتم اإلخاسطة منظومة القائمة الوثائق التي يمكن تأمينها بورونية ضبط كتلاال
للتحميل مجانا  المتوفرة  QR -Checkر التطبيقية المحمولة ل الجهة المتلقية لها عبب. ويتم التثبت من محتوى هذه الوثائق من قبالوكالة

 .يةااللكترونموقع الوكالة الوطنية للمصادقة من 
 

  TN CEV 2D – Doc ئيوني المرمزايا الختم االلكتر -2
زايا التي تمكن من تطوير اإلدارة اإللكترونية وتأمين تبادل الوثائق ومع توفير الختم االلكتروني المرئي على العديد من الم ومةتنطوي منظ

 : كافة ضمانات السالمة ومن أهم هذه المزايا ما يلي

المرئي والذي يمكن من بالختم االلكتروني كتروني المدرج واسطة اإلمضاء االلزوير بس والتتأمين الوثائق ضد نخاطر التدلي −
 .ثيقة الورقية أو االلكترونية المؤمنةيسية المنصوص عليها بالوللبيانات الرئي غيير فالتفطن إلى أي ت

ثائق الورقية إعفاء األفراد والمؤسسات من أعباء إجراء النسخ المطابقة لألصل للو اللاإلدارية خاصة من خ تاإلجراءاتبسيط  −
 .اإللكتروني المرئيتم بواسطة الخ المرنمة

لكتروني المرئي ة المؤمنة بالختم االياإلدارالوثائق  وإيداعرونية من خالل توفير خدمات على الخط الستخراج تطوير اإلدارة االلكت −
ية مع توفير كافة الضمانات رلمية وشهادات األجر وغيرها من الوثائق اإلداعلى غرار شهادات السجل التجاري والشهادات الع

 .االقتصاديةفي المعامالت بين األفراد والمؤسسات لدى الجهات اإلدارية وللوثوق بها واعتمادها بصفة رسمية 
 

 المرئي  قيق في الختم االلكترونيالتد -3
انيا من يتم تحميلها مج التي QR- Checkالتطبيقية المحمولة  بواسطة TN CEV 2D -Docروني المرئي يتم التدقيق في الختم االلكت

ق في األختام عملية التدقيوتتم   :nqrsig/snsolutio/rfwww.tuntrust.tn/ http    ترونيةكدقة االلطنية للمصالة الووكاموقع الواب لل
 : كاالتيلكترونية المرئية اإل

 وال.يرا جهاز الهاتف الجمي بواسطة كاتروني المرئقصد قراءة الختم االلك QR. Checkالمحمولة يتم تشغيل التطبيقية  .أ
ء موثوق به مضاؤكد أن هذا اإلوالتي تضراء ء االلكتروني المدرج في الختم من خالل ظهور العالمة الخيتم التثبت من اإلمضا .ب

 .صادقة االلكترونيةمدرة عن الوكالة الوطنية للاروني صلكتإتم سطة شهادة خحداث بواوأنه تم إ
 

صوص عليها نثبت من مطابقتها للبيانات الموالت QR- Checkالتطبيقية ة من الختم بواسط المستخرجةة البيانات وأخيرا يستوجب قراء
 مؤمنة.ال بالوثيقة

 

http://www.tuntrust.tn/fr/solutions/qrsign
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 انونية المحيّنةإمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص الق

www.legislation-securite.tn 

رى خيز تعميمها عبر توفير وسائل تقنية أوتعز المنظومةاإللكترونية حاليا على تدعيم هذه  للمصادقةوطنية ار تعمل الوكالة الوفي هذا اإلط
 ،(scanner)ضوئيال والماسح (lecteur code à barre 2D)ابة السريعة ارئ رمز االستجاإللكترونية بواسطة ق بت من األختامللتث

ائل مع توفير دليل استعمال لكافة تلك الوس )ust.tnwww.tuntr / /p:htt(  سائل عبر موقع الواب للوكالة توفير كافة هذه الو وسيتم
 .2018شهر أوت  موفيفي 

 
  TN CEV 2d -Docتروني المرئي الختم االلك لمنظومةاالنخراط  تجراءاإ -4

 : ةالتالي اإلجراءاتع يتم االنخراط بهذه المنظومة باتبا
يد ثائق اإلدارية الورقية الممضاة بخط التروني المرئي كبديل للوة المؤمنة بواسطة الختم االلكئق األصلية أو المنسوخالوثا اعتماد .أ

 QR-Checkتطبيقية مؤمنة بالختم اإللكتروني المرئي بواسطة وللنسخ المطابقة لألصل وذلك مع التثبت من صحة الوثائق ال
 ذكورة أعاله.كالة حسب المنهجية المتوفرها الو التي

ي بالتنسيق مع الوكالة \مرروني المينها بواسطة الختم االلكتمكن تأي هم والتيحثائق اإلدارية الصادرة عن مصالالو قائمةضبط  .ب
لكتروني مدرجة فيها إلى الوكالة عبر البريد اإلئق الالقائمة مه أنموذج للوثهذه ا، والمرجو منكم إرسال للمصادقة اإللكترونية الوطنية

 ncev@tuntrust.t  8201لية يجو موفيفي أجل أقصاه. 
 

لمؤسسات والمنشآت البلديات ورؤساء ا ورؤساءلسيدات والسادة الوزراء وكناب الدولة والوالة ، فإنه يتعين على امية الموضوعهونظرا أل
واإلجراءات المنصوص علبها بهذا المنشور قصد االنخراط في منظومة الختم اإللكتروني المرئي والمساهمة  التدابيرالعمومية اتخاذ كافة 

 .2020جي تونس الرقمية المخطط اإلستراتيداف في تحقيق أه
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