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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
 حول المنظومة الوطنية للتصرف االلكتروني في المراسالت  2018جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  4منشور عدد 

 
 

 : المراجع
 

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

  االلكترونية. بالمبادالت والتجارةالمتعلق  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد 

  المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في األرشيف الجاري  1988ديسمبر  13المؤرخ في  1988لسنة  1981األمر عدد
 األرشيف وتحويل األرشيف واالطالع على األرشيف العام. وإتالفواالرشيف الوسيط وفرز 

  للوثائقالمتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة  1993جويلية  5ؤرخ في الم 1993لسنة  1451األمر عدد 
 اإلدارية.

  المتعلق بالمطبوعات اإلدارية. 1994أوت  8المؤرخ في  1994لسنة  1962األمر عدد 

  إعدادها  المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996جانفي  16المؤرخ في  1996لسنة  49األمر عدد
 وإنجازها ومتابعتها.

  المتعلق بضبط شروط وإجراءات وإصدار الفواتير  2016أوت  15المؤرخ في  2016لسنة  1066األمر الحكومي عدد
 االلكترونية وحفظها.

  المتعلق بضبط مخطط التأهيل المركزي لتعصير اإلدارة. 1996جوان  29قرار الوزير األول المؤرخ في 

  بالمصادقة على نظام تصنيف الوثائق المشتركة بين الوزارات  المتعلق 2001ديسمبر  29المؤرخ في قرار الوزير األول
 والمؤسسات العمومية.

 
  1(7: مالحق )المصاحيب

 
 وبعد، 

" وتحديدا المحور االستراتيجي "الحكومة االلكترونية" ثم تركيز 2020في إطار تنفيذ المخطط الوطني االستراتيجي "تونس الرقمية 
( وزارات 6المنظومة الوطنية للتصرف االلكتروني في المراسالت "عليسة" والمشار إليها فيما يلي بـ "المنظومة" وذلك على مستوى ستة )

واإلدارات الجهوية والهياكل العمومية وذلك بداية من  الوزراتنموذجية في مرحلة أولى، على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية على بقية 
 .2018شهر مارس 

 
األمثل للمنظومة المذكورة من قبل الوزارات النموذجية لضمان االستغالل  احترامهاويهدف هذا المنشور إلى تحديد اإلجراءات التي يتعين 

 من ناحية أولى وإلضفاء أكثر نجاعة على التصرف في المراسالت بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية األخرى من ناحية ثانية.
 

ن المنظومة تمكن من ضمان التعامل الالمادي بين الهياكل اإلدارية بالنسبة لمختلف المراسالت مهما كان شكلها أو وعاؤها أو وحيث أ
 تاريخها أو مسارها وسواء كانت داخلية أو خارجية أو عن طريق البريد االلكتروني أو الفاكس.

 هداف التالية: وحيث أن إرساء المنظومة وضمان العمل بها سيمكن من بلوغ األ

  ،توحيد طريقة التصرف في مختف المسارات للمراسالت والوثائق اإلدارية 

  ،التقليص في آجال التوصل بالملفات بما يضمن نجاعة العمل اإلداري 

  ،الضغط على الكلفة من خالل التقليص من استعمال الورق 

 ملة للوثائق الصادرة منها والوارد عليها، تمكين الهياكل العمومية المتعاملة بالمنظومة من المتابعة الشا 

  ،إعداد مسارات لمعالجة المراسالت اإلدارية السرية والمستعجلة 

 .توفير قاعدة بيانات موحدة بالنسبة لكل األطراف التي تتعامل معها مختلف الوزارات 
 

 نظر التقيد باإلجراءات التالية: لذا، فإنه يتعين على جميع الوزارات واإلدارات والمصالح الجهوية الراجعة لها بال
 

 (: 2بالملحق عدد النموذجية مدرجة  تارالوزأوال: بالنسبة إلى الوزارات النموذجية )قائمة 

 ( وذلك بداية من تاريخ إمضاء هذا المنشور.sygecالضبط )يتم وجوبا التخلي النهائي عن تسجيل المراسالت بالمنظومة القديمة لمكاتب 

. وعليه فإن 1بالملحق عددالمنظومة حسب اإلجراءات المدرجة  ربعل المراسالت داخل الوزارات النموذجية أو فيما بينها يتم وجوبا تباد
 2018عن استعمال المراسالت في شكلها الورقي وذلك إلى غاية موفى شهر مارس  يجيردتلاالوزارات المذكورة مدعوة إلى التخلي 

 التي تكون خاضعة للتبادل عبر المنظومة بالتوازي مع التبادل في شكلها الورقي. 3وذلك باستثناء المراسالت موضوع الملحق عدد 

                                                           
 pdf-http://www.legislation.tn/sites/default/files/18.04 :يلاتلا طبارلا ربع قحالملا ىلع عالطالا نكمي 1

 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-04.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-04.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-04.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-04.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-04.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-04.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-04.pdf


 2 /2 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 .4بالملحق عدد يتم تبادل المراسالت مع الوزارات النموذجية وبقية الوزارات والهياكل العمومية حسب اإلجراءات المدرجة 
 

 إلدارات الجهوية: ثانيا: بالنسبة إلى بقية الوزارات غير النموذجية والمؤسسات العمومية وا

باستثناء موضوع الملحق  4يتم تبادل المراسالت مع الوزارات النموذجية بطريقة إلكترونية وذلك حسب اإلجراءات المدرجة بالملحق عدد 
 .3عدد 

شور وذلك إلى حين يتواصل تبادل المراسالت بالنسبة إلى الوزارات غير النموذجية فيما بينها، كما هو معمول به في تاريخ إمضاء هذا المن
 .2020إلى سنة  2018تعميم المنظومة الذي سيتم خالل الفترة الممتدة من سنة 

 
من هذا المنشور اإلجراءات والقواعد التي يتعين على المتعاملين  1ويضبط دليل اإلجراءات الخاص بالمنظومة المرفق بالمرفق بالملحق عدد 

 داتقالاو لاصتالا تايجولونكت ةرلدى وزا ثدحتين الدليل عند االقتضاء من قبل لجنة خاصة بالمنظومة اتباعها وكيفية تطبيقها ويتم تحي
 .يمقرلا
 
 ،ةيسنوتلا ةرادإلا لخاد تالسارملا يف فرصتلا يف ةعاجن رثكأ نامضل ةيمهأ نم "ةسيلع" ةموظنم لامعتسا نسحو ميمعت هيستكي امل ارظنو
 تاسسؤملل نيماعلا نيريدملا ءاسؤرلاو نيماعلا نيريدملاو تايدلبلا ءاسؤرو ةالولاو ةلودلا باتكو ءارزولا ةداسلاو تاديسلا نم وجرملاف
 .هب ءاج ام قيبطت نسح ىلإ رظنلاب مهيلإ ةعجارلا حلاصملا ةوعدو روشنملا اذهل ةمزاللا ةيانعلا ءاليإ ةيمومعلا تآشنملاو
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