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تقريب الخدمات اإلدارية بهدف  2009ّم االنطالق في تنفيذ مشروع دور الخدمات في سنة ت

 املطلوبة بكثافة من املتعاملين مع اإلدارة وتجنيبهم عناء وتكاليف التنقل.

 

 دار خدمات.  30إحداث  2016إلى غاية موفى سنة  وتّم 

ن من تطوير دور الخدمات والعمل على  2017مقاربة جديدة اعتمدت منذ  غير أّن 
ّ
بما مك

 
ّ
 ت املواطنين وحصولهم على خدمات ذات أولوية وفق آليات القرب.عااستجابتها بصورة أكبر لتطل

 

 محاور أساسية: 3العمل عليه بخصوص دور الخدمات عبر  إنجازه وما يتّم  ويمكن تقديم ما تّم 

I-  2019إلى  2017مراحل تقّدم املشروع من 

II-  2020تحقيقه بخصوص دور الخدمات في  ما تّم 

III-  القادمةمنهجية العمل والتقييم والخطوات 

I-  2019إلى  2017مراحل تقدم المشروع من 

 
ّ
 2017في اعتماد مقاربة مغايرة في  2019إلى  2017م املشروع في الفترة من ل مراحل تقّد تتمث

 ثّم إطالق تجارب نموذجية إضافة إلى إحداث دور خدمات جديدة.
 

 2017اعتماد مقاربة جديدة في سنة  -

في عملية التصّور والتنفيذ حيث  2017سنة  منحى جديدا منذأخذ مشروع دور الخدمات 

الجديدة لتنفيذ  املقاربةعلى  2017جويلية  24املجلس الوزاري املضّيق املنعقد بتاريخ  صادق

 املشروع املبنية خاص  
 
رة وترشيد ة على تنويع قنوات إسداء الخدمات باستخدام الشبكات املتوف

ا نتج عنه تطوير مساري الالمركزية والتحول الرقمي مم  املوارد املتاحة وإعادة توظيفها والتكامل مع 

  .أصناف جديدة لدور الخدمات أقل كلفة وأكثر نجاعة
 

بين الوزارة املكلفة بالوظيفة اتفاقية إطارية للمشروع  إمضاء تم  هات لهذه التوج   وتجسيما  

اإلدارية ذات  للخدماتاملسدية العمومية  واملنشآت العمومية وممثلي البلديات وممثلي املؤسسات

الصناديق االجتماعية الثالثة والخدمات البلدية وخدمات التشغيل والبريد والخدمات األولوية )

( ذات الصلة بالربط بشبكات الكهرباء والغاز واملاء واتصاالت تونس وخدمات القباضات املالية

ساء وعمل دور الخدمات بغاية تيسير إر ( 1)امللحق عدد 2017وإصدار منشور خالل شهر سبتمبر 

 ملجلس الوزاري املشار إليه أعاله.ها االتي أقر  
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 :2019-2018تطور دور الخدمات وتنويعها خالل الفترة  -

 دور خدمات جديدة وتنويع أشكالها 21إحداث  2019إلى  2018في الفترة من  تم  
 

 : متعددة الشبابيك* خدمات جديد لدور مقر 15إحداث  -1

 مقر دار الخدمات املحدثة  الوالية

 رمادة تطاوين

 الذهيبة

 فرنانة جندوبة

 غار الدماء

 الّدهماني الكاف

 نفزة باجة

 حاجب العيون  القيروان

 افصوّ  زغوان

 القلعة الكبرى  سوسة

 سجنان بنزرت

 املظيلة قفصة

 منزل بوزيان القصرين

 املزونة بوزيد سيدي

 الفّوار قبلي

 القديمةة طمطما قابس
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 : الشبابيك دةمتعد  دور الخدمات * 
ّ
الخدمات عن طريق شبابيك  إسداءل هذا النموذج في يتمث

 
 
 . معينايتبع كل منها هيكال عموميا في فضاء واحد  عةومجم  عن بعضها  ةمستقل

 
هاته  لوتمث

 
 
ر الشبابيك امتدادا لفضاءات االستقبال بالتمثيليات الجهوية أو املحلية للهياكل املعنية، وتوف

 .نفس مستوى الخدمات املسداة صلب شبابيك هاته الفضاءات

 :لةالخدمات المتنق   دورو وحيدال تنفيذ تجارب نموذجية لدور الخدمات ذات المخاطب -2

إقرارها بتنويع قنوات إسداء الخدمات وترشيد املوارد تّم انطالقا من  هات التي تّم تنفيذا للتوّج 

 ور د  و  مخاطب وحيدور الخدمات ذات تنفيذ تجارب نموذجية لد  في  االنطالق 2018ديسمبر 

 .لةالخدمات املتنّق 

واجهة موحدة بالنسبة للمتعامل مع االدارة حيث  مثلت ور الخدمات ذات املخاطب الوحيد:د  * 

ى
 
الراجعة بالنظر لكّل أو بعض الهياكل ذات األولوية  الخدماتمحددة من  قائمةإسداء  يتول

ن املخاطب الوحيد من إحالة املطالب  ،املشاركة
َ
وذلك من قبل عون تابع ألحد هذه الهياكل. ويمك

إضافة إلى تمكين  GECوامللفات بصفة حينية باالعتماد على منظومة موحدة للتراسل االلكتروني 

املتعامل مع االدارة عند الطلب من االطالع على وضعيته ومتابعة مسار معالجة ملفاته عبر النفاذ 

 املحدود لتطبيقات الهياكل املشاركة.

هي وحدات متنّقلة موجهة أساسا لتغطية املناطق النائية واألسواق  ور الخدمات املتنقلة:د  * 

على التصميم  أساسا، ويعتمد تصميم دار الخدمات املتنقلة يةواملناطق شبه الحضر  األسبوعية

ويأخذ إحداث هذا الصنف بعين االعتبار  لنموذج التعاوني.أو ا املتعلق بنموذج املخاطب الوحيد

المة.  معايير فنية خصوصية خاصة فيما يتعلق بجانب الس 

 :التالي على النحوفي إطار التجارب النموذجية  املندرجةوتوّزعت اإلحداثات 

 نوع دار الخدمات املستفيدة املنطقة الوالية

 توزر
 خدمات ذات مخاطب وحيد دار )مكتب بريد حزوة( حزوة معتمدية

 خدمات متنقلة دار مكتب البريد املتنقل بتمغزة

 سليانة
 خدمات ذات مخاطب وحيد دار معتمدية قعفور )مكتب بريد األخوات(

 خدمات متنقلة دار مكتب البريد املتنقل بسليانة

 تطاوين
 خدمات ذات مخاطب وحيد دار الجنوبية )مكتب بريد شنني الشمالية( تطاوين معتمدية

 خدمات متنقلة دار مكتب البريد املتنقل بتطاوين
 



 
4 

   ل نسبة التغطية الجغرافية رفع معّد ور الخدمات املشار إليها أعاله تبعا إلحداث د   وقد تم

 املستوى الوطني )أي معد   علىللخدمات اإلدارية ذات األولوية 
 
ر الخدمات العشر ذات ل توف

 2018في  %51إلى  2016سنة  % 45من األولوية على مستوى جميع املعتمديات( 

 التعاون الفنيإنجاز عدد من الدراسات في إطار ، 2019و 2018 سنتي  في مرحلة الحقة، بين  تم   وقد

 
ّ
، وقد لتطبيق املقاربة الجديدة للمشروع على نطاق أوسع إعداداق بتقييم وتطوير املشروع تتعل

 املحاور التالية: أساسا شملت هاته الدراسات

 القيام بسبر آراء لدى املتعاملين مع دور الخدمات، -

 إنجاز تقييم داخلي لدور الخدمات بصدد اإلحداث، -

التنظيمية والتكنولوجية للتجارب النموذجية وتحديد سبل ومراحل تشخيص الجوانب  -

 تطويرها،

وضبط  للمشروعإطار قانوني ومؤّسساتي ضبط السيناريوهات املمكنة فيما يتعلق باعتماد  -

 ،منهجية وعناصر املرحلة االنتقالية

 دراسة إمكانية الدمج/التقارب بين مشروعي دور الخدمات وفضاء املواطن، -

 ملة اتصالية للتعريف باملشروع.القيام بح -

II-  ر المشروع في سنة  )إلى آخر نوفمبر( 2020مراحل تطو 

 القيام بالخطوات التالية: 2020لدعم مشروع دور الخدمات تّم في سنة 

بين ( 2)امللحق عدد  2020جوان  12االتفاقية اإلطارية الجديدة للمشروع بتاريخ  إمضاء -1

الصناديق االجتماعية الثالثة والشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه كافة الجهات املتدخلة )وهي 

والبريد التونس ي والشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة اتصاالت تونس والوكالة الوطنية 

للتشغيل والعمل املستقل ووزارة الشؤون املحلية والبيئة ووزارة املالية والجامعة الوطنية للبلديات 

نت ل الرقمي( وقد تضم  وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة تكنولوجيات االتصال والتحو  التونسية و 

 االتفاقية الجديدة أساسا ما يلي:

 تحديدا أوضح لألدوار واملسؤوليات خاص    -
 
ق بالتنصيص على التزامات وزارات ة فيما يتعل

 االشراف وتعه  
 

ودة( ومزيد توضيح ي الجدات الهياكل املشاركة )رقمنة وتبسيط اجراءات وتمش 

ة لإلصالحات والدراسات املستقبلية االدارية إضافة إلى تدعيم الدور االستراتيجي لإلدارة العام  

 قي دور الخدمات وتوضيح دور رؤساء التمثيليات الجهوية للهياكل املشاركة، صالحيات منس  

 املشروع،ف واملتابعة والتقييم وفض النزاعات في إطار تدعيم وظائف التصر   -
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-  
 
 ،ل لجنة القيادة الفنيةإحداث لجنة قيادة عليا وتوضيح مجال تدخ

 إحداث لجنة قارّ  -
ّ
ف باإلشراف على توفير حاجيات املوارد ة على مستوى رئاسة الحكومة تكل

البشرية لفائدة املشروع )اللجنة الوطنية لالنتدابات في إطار مشروع دور الخدمات( وذلك 

 ، 2020جويلية  15بتاريخ  ممض ى ر مقــرّ بمقتض ى 

 شبكة للمنسقين الجهويين، إحداث -

 مزيد توضيح مهام اللجنة املعمارية ولجنة املعلوماتية -

التأكيد على ضمان حقوق أعوان دور الخدمات في التطور الطبيعي للمسار املنهي وممارسة  -

 الحق في التكوين

ونية ودور الخدمات التنصيص على أصناف جديدة لدور الخدمات: دور الخدمات التعا -

 الرقمية*

 إحداث فريق عمل مختص لإلشراف على احداث دور الخدمات الرقمية -

 توضيح املبادئ املتعلقة بتفويض اسداء الخدمات بين الهياكل الشريكة في املشروع -

املحلية والبيئة والشؤون االجتماعية واملالية وتكنولوجيات  الشؤون اتتعزيز الشراكة مع وزار -

 لتونسية ا للبلدياتالوطنية  والجامعة والتحول الرقمي االتصال
 
 

بتجميع الخدمات املسداة وفق مجموعات  هي فضاءات مشتركة تختص   :التعاونّيةالخدمات  دور 

في فئة محددة من الخدمات على غرار  شباكذات طبيعة متشابهة حيث يختص كل ومتجانسة 

الصلة بالربط بالشبكات وخالص الفواتير خدمات الصناديق االجتماعية والخدمات ذات 

 .والخدمات البلدية
 

هذا النموذج إلى دعم االدماج الرقمي في تكامل مع مسار  يهدف :الخدمات الرقمية فضاءات

 ومالئمة يتمثل في فضاء قار أو متنقل يسدي خدمات مرقمنة كلياالتحول الرقمي، وهو 

مع االدارة بصفة عامة، وهو يمكنهم من  املتعاملينو  ذات األولويةالفئات  لحاجياتبالخصوص 

  الحصول على الخدمات على الخط
 
ق باالسترشاد وإنجاز االجراءات االدارية وتقديم فيما يتعل

 الشكاوى. 
 
من قبل أعوان  املساعدة واإلحاطة الالزمينهاته الفضاءات لطالبي الخدمة  روتوف

 ندمجة.وباستخدام منظومة معلوماتية م مكونين للغرض
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 تدعيم يهدف إلى ADECمبادرة، تندرج في إطار برنامج دعم الالمركزية والالمحورية  تنفيذ -2

)فرنانة، طبرقة، ماطر، سيدي بورويس، مكثر، القلعة الكبرى، حاجب  دار خدمات 14قدرات 

 لعملية العيون، تالة، الرقاب، بئر علي بن خليفة، الذهيبة، طبلبة، املكناس ي، دوز( وتأهيلها

 وقد تم إلى حد اآلن القيام بما يلي:. ”مرحبا“ الجودةبهدف حصولها على عالمة التدقيق 

( وتحديد الفروقات والحاجيات 2019عملية التشخيص املبدئي وفق مرجعية مرحبا )صيغة  -

 املتعلقة بتدعيم التجهيزات وبمراجعة املسارات الداخلية،

طات النظام الفني لعالمة مرحبا امجال محاور واشتر قي دور الخدمات املعنية في تكوين منس   -

 وفي مجال تقنيات التواصل واالستقبال وفي مجال السالمة املهنية،

 تدعيم دور الخدمات املعنية للتوافق مع االشتراطات التقنية واملادية لعالمة مرحبا، -

 إعداد سياسة الجودة ووثائق اإلجراءات ومطبوعات نظام التصرف في الجودة، -

 بط الصيغة األولية ملؤشرات األداء وإعداد نموذج لدراسات رضاء املتعاملين،ض -

 إعداد محتوى عالمات التوجيه واالرشاد ومحتوى فضاء اإلعالم، -

من قبل مدقق خارجي وذلك بهدف اإلعداد  audit à blancحاليا القيام بالتدقيق األولي  ويتم  

فات وامللكية الفكرية املبرمج خالل شهر مارس لتدقيق املطابقة من قبل املعهد الوطني للمواص

وذلك نظرا ألن عملية التدقيق النهائي تتطلب مراجعة مؤشرات ومعطيات نظام الجودة  2021

 ملدة أربعة أشهر على األقل.

  2020منذ شهر جويلية  تم   -3
 
ق بإنجاز تجربة نموذجية االنطالق في إعداد دراسات فنية تتعل

ة لالستشراف بالشراكة مع وزارة الشؤون املحلية والبيئة )الهيئة العام  لدور الخدمات بالبلديات 

 ومرافقة املسار الالمركزي( والجامعة الوطنية للبلديات التونسية. 

مواقع مرشحة وذات أولوية  5ويتم حاليا العمل على استكمال الدراسة التشخيصية على مستوى 

باجة( وسبيطلة وحيدرة )والية القصرين( وبئر مشارقة واملتمثلة في بلديات تيبار وقبالط )والية 

 
 
ق هاته الدراسة أساسا بتقييم القدرات االستراتيجية والتنظيمية والبشرية )والية زغوان(. وتتعل

 والتقنية والتنفيذية لكل  من البلديات املرشحة.

 
 
هياكل  10لـ دور خدمات توفر خدمات راجعة بالنظر  02ل التجربة النموذجية في إنجاز عدد وتتمث

ف عمومية )بما في ذلك الخدمات البلدية( وتكون تحت اإلشراف العام للبلديات من حيث التصر  

ارد ات واملو د بإسداء الخدمات نيابة عن الهياكل األخرى وبتفويض منها إلى جانب توفير املقر  والتعه  
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البشرية الالزمة )مخاطبين وحيدين تابعين للبلديات(، وذلك بالتنسيق مع الهياكل املشاركة في 

 املشروع وباعتماد تطبيقة معلوماتية خصوصية وباعتماد منظومة للتراسل اإللكتروني.
 

دار  69في إطار اإلعداد إلنجاز ( ”آلية مساندة“عبر  )دراسات فنيةتطوير التعاون الفني  -4

بهدف دعم البنية Govtech (2021-2024 )ضمن برنامج الحوكمة اإللكترونية خدمات رقمية 

العمل في هذا اإلطار على أن تراعي  ومساندة مسار رقمنته. ويتم   خدماتالتحتية ملشروع دور ال

النساء الريفيات ومتساكني الدراسات التحضيرية حاجيات مختلف الفئات وخاصة ذوي اإلعاقة و 

 ،األحياء الشعبية وكبار السن وغيرهم
 

 إحداث: 2020إلى غاية آخر شهر نوفمبر  تم  : وقد 2020 إحداثات برنامج تنفيذ -5
 

 دور خدمات متعددة الشبابيك بكل من معتمديات تمغزة والسبيخة وسيدي مخلوف والعالية  4 -

 دور خدمات تعاونية بكل من السرس والوسالتية ورجيم معتوق وجومين  4 -

إحداث دار خدمات متنقلة بوالية القيروان وتوسيع مجال تغطية دور الخدمات املتنقلة  -

 املحدثة سابقا بكل من واليات توزر وتطاوين وسليانة،
 

المغطاةالمناطق   مكتب البريد المعتمدية 
 مرجع النظر

 الجهة

 الكرمببببببببة  الشبببببببببيكة  السبببببببببيخة 
القيبببببببروان  القيبببببببروان الجنوبيبببببببة 

الشبببببمالية ومنببببباطق مبببببن حاجبببببب 
 العيون. 

 حاجبببب السببببيخة  الشببببيكة 
القيبببروان الشبببمالية   العيبببون

 والقيروان الجنوبية 
 القيروان عقبة

 القيروان

 )إحداث جديد(

المناطق الريفيبة ببئبر امحمبر  بنبي 
 مهيببرة  تطبباوين الجنوبيببة  تطبباوين
الشببببببمالية  ،مراسببببببن  المنبببببباطق 

 الريفية بالصمار  رمادة.

 الصبببببببببمار  بئرامحمبببببببببر 
 مهيببببببرة  بنييييي  ،مراسبببببن 

تطبببباوين الشببببمالية  رمببببادة 
 وتطاوين الجنوبية

 تطاوين

 
 تطاوين

أحببببواز سببببليانة الشببببمالية  سببببليانة 
    أحبواز برقبوالجنوبية  الدخاخنيبة

 أحواز قعفور وأحواز الكريب.

 سبببببليانة  برقبببببو  الكريبببببب 
 سليانة سليانة قعفور

 توزر تمغزة تمغزة أحواز تمغزة
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 90وناهز عدد املعتمديات املغطاة  63لخدمات املحدثة بجميع أصنافها وبذلك بلغ عدد دور ا   

.  %60معتمدية وارتفعت نسبة التغطية الجغرافية للخدمات االدارية ذات األولوية لتقارب 

 (2020املحدثة إلى غاية آخر نوفمبر )يراجع ملحق توزيع دور الخدمات 

III- منهجية العمل والتقييم والخطوات القادمة 

 اإلطار التنظيمي: -1

وللمقرر املتعلق باإلطار التنظيمي  2020جوان شهر وفقا لالتفاقية اإلطارية املمضاة في   

 ما يلي:م حوكمة املشروع الحالي أساسا في، يتمثل نظا(03)امللحق عدد  للمشروع

 القيادة العليا:لجنة  -أ

   
ّ
 لدى رئيس الحكومة ةها الوزيرأّس تتر ”قيادة عليا لجنة“ى اإلشراف العام على املشروع تتول

والدراسات املستقبلية اإلدارية اإلصالحات وتتكون من مدير عام  العمومية لوظيفةاملكلفة با

وممثلين عن  املشاركة في املشروعوالرؤساء املديرين العامين واملديرين العامين للهياكل العمومية 

 . وزارات اإلشراف

في السنة على األقل بهدف تقييم اإلنجازات واتخاذ القرارات  تينوتنعقد هاته اللجنة مر  

للمشروع واملصادقة النهائية على تقارير النشاط االستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالتوجهات 

املقترحات املتعلقة بتجاوز اإلشكاليات  في بّت التأليفية وخطط العمل السنوية إضافة إلى ال

 والتعقيدات التي تواجه املشروع.

 لجنة القيادة الفنية: -ب

يترأسها املدير العام لإلصالحات والدراسات املستقبلية  ،على املشروع العامإلشراف الفني تتولى ا

 ما يلي:دارية وتتمثل مهامها األساسية فياإل 

 وإعداد خطط العمل السنوية وتحيينها عند االقتضاء، صياغة استراتيجية املشروع 

 األولية على استراتيجيات وخطط عمل املشروع قبل إحالتها للجنة القيادة العليا  املصادقة

 للمصادقة النهائية،

 ،املتابعة املستمرة لسير العمل بدور الخدمات في طور النشاط 

 تسريعه عند االقتضاء، والتدخل ل متابعة مسار إحداث دور الخدمات املبرمجة 
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 ،اإلشراف على التقييم الدوري لألداء صلب املشروع 

  دراسة مقترحات التعديالت املتعلقة بتنظيم دور الخدمات املفتتحة أو بتغيير موقعها أو

 تعليق خدماتها لفترة ظرفية أو دائمة،

  مؤسساتي دراسة الصيغ املتعلقة بالتنظيم الداخلي والوظيفي للمشروع وصياغة إطار

 مالئم.

 تتكّون اللجنة الفنية من األعضاء اآلتي ذكرهم:و

 املدير العام لإلصالحات والدراسات املستقبلية بصفة رئيس -

 ممثل وزارة الشؤون املحلية والبيئة -

 ممثل وزارة الشؤون االجتماعية -

 ممثل وزارة تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي -

 ممثل وزارة املالية -

 الوطنية للكهرباء والغازممثل الشركة  -

 ممثل البريد التونس ي -

 ممثل شركة اتصاالت تونس -

 ممثل الصندوق الوطني للتأمين على املرض -

 ممثل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي -

 ممثل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية -

 ممثل الوكالة التونسية للتشغيل والعمل املستقل -

 ستغالل وتوزيع املياهممثل الشركة الوطنية ال  -

 ممثل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية -

ويساعد كال من اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات املستقبلية اإلدارية ولجنة القيادة   

ة تنظيم وتنسيق أعمال اللجان وتقديم هدت مهم  الفنية اللجنة املعمارية واللجنة املعلوماتية. كما ع  

باإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات املستقبلية  للمشروع إلى فريق مشروع مختص  الدعم الفني 

 اإلدارية. 
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 مهام اللجنة املعمارية:

صياغة املعايير الفنية الخاصة بالبناءات والفضاءات املستغلة كدور خدمات والحرص على  -

 ،باستمرارتطويرها 

إلحداث دور الخدمات أو مقرات دور ضبط منهجية وبرنامج معاينة املقرات املقترحة  -

 الخدمات املقترح توسعتها،

 إعداد أمثلة التهيئة الداخلية والخارجية ملقرات دور الخدمات، -

خالالت أو مخاطر على ات املفتتحة في صورة اإلبالغ عن إاملعاينة الحينية ملقرات دور الخدم -

 مستوى البناءات،

 ارات الجهوية للتجهيز ومصالح الحماية املدنية.تنفيذ برنامج املعاينات بالتنسيق مع اإلد -
 

 

 

 

 :اللجنة املعلوماتية مهام

تطــــوير وتركيــــز وتعمــــيم الحلــــول املعلوماتيــــة لفائــــدة األعــــوان واملــــواطنين فــــي إطــــار مشــــروع دور  -

باملشـــروع والتـــدخل العاجـــل الســـير العـــادي للحلـــول املعلوماتيـــة الخاصـــة  متابعـــةالخـــدمات، 

 انقطاع للخدماتخالل أو لحل أي إ

اقتــــراح الضــــمانات التقنيــــة للواجبــــات املتعلقــــة بحمايــــة املعطيــــات الشخصــــية وكتمــــان الســــر  -

 املنهي،

 القيام باختبارات دورية لجودة الشبكات املعلوماتية. -
 

 قين الجهويين:شبكة المنس   -ج

 
 
 يلي:ما هم األساسية فيمل مهاتتمث

تأمين التنسيق املتواصل واملباشر بين اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات املستقبلية  -

املستوى الجهوي واملحلي سواء تعلق األمر بإحداث اإلدارية وبين مختلف املتدخلين على 

 دور خدمات جديدة أو بمتابعة نشاط دور الخدمات املحدثة،

واملسؤولين الجهويين واملحليين ملختلف الهياكل ربط الصلة بين منسقي دور الخدمات  -

 املشاركة،
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على املستويين الجهوي  ولجنة القيادة العليا لجنة القيادة الفنيةمتابعة تنفيذ قرارات  -

 واملحلي،

 :اللجنة الوطنية لإلنتدابات في إطار مشروع دور الخدمات –د 

 
 
 مهام هذه اللجنة أساسا في: لتتمث

 قاعدة بيانات حول املوارد البشرية لدور الخدمات، مسك -

حاجيات املشروع من املوارد البشرية بالنسبة لدور الخدمات املحدثة والتي تسّجل  تجميع -

 ،السنوية العمل باإلضافة إلى دور الخدمات التي تتّم برمجتها في خطط في األعوان انقص

 خطة سنوية لإلنتدابات لفائدة املشروع، ضبط -

  دالتعهّ  -
 
 ضبطخاصة فيما يخص  الستثنائيةوا العادية باالنتداباتقة باإلجراءات املتعل

قبول وفرز الترشحات في إطار اإلنتداب املباشر أو إعادة ب الشروط واملعايير املتعلقة

لألحكام وفقا  وضبط القائمة النهائية للمترشحين واإلعالن عن النتائجالتوظيف 

 .بها العملالتشريعية والترتيبية الجاري 

 منهجية اإلحداثات الجديدة: -2

 منهجية العمل الحالية:

ة لإلصالحات والدراسات املستقبلية اإلدارية دوريا فريق املشروع باإلدارة العام   يقوم (1

  تجميعب
 
قة بطلبات ومقترحات اإلحداث وتنظيمها ومراجعة قاعدة البيانات في املعطيات املتعل

 إضافية عند اإلقتضاء خاص  الغرض وتحيينها أو طلب معطيات 
 
ق األمر باقتراح ة إذا تعل

دة الشبابيك )مثال موقعي، مثال هندس ي، صور للمقر ور خدمات متعد  ات إليواء د  مقر  

 املقترح...(

 تطبيق  (2
ّ
 ل الذي يأخذ بعين االعتبار عددا من املعايير على غرار:ترتيب األولوية في التدخ

 عدد السكان، -

 نسبة التغطية اإلدارية  -
ّ
 ،(ذات األولوية للهياكلر تمثيليات )نسبة توف



 
12 

 البعد عن مركز الوالية، -

-  
ّ
 ر التنمية الجهوية. مؤش

 
ّ
لة، دة الشبابيك، متنق  )متعد   إحداث ق بتحديد صنف دور الخدمات لكل موقعوفيما يتعل

 مخاطب وحيد، تعاونية( 
ّ
 ه يخضع أساسا للمعايير التالية:فإن

 عدد السكان ومدى تركزهم، -

 .الطبيعة الجغرافية -

برمجة زيارات أولية للمعاينة الفنية في صورة وجود مقرات مقترحة من قبل الجماعات  (3

 املحلية أو أطراف أخرى،

4)  
 
  ةخاص  قة باملقترحات الواردة مع ممثلي الهياكل املشاركة مناقشة امللفات املتعل

 
ق فيما يتعل

التنظيمية  مكانياتواإل  املاديةاملوارد  على املشاركة في عملية اإلحداث في صلة بتعبئة قدرتهاب

واللوجستية وفقا للشروط واملعايير الفنية املقترحة من قبل اللجنة املعمارية )إذا  املاديةو

 
 
 ق األمر بدور خدمات قارة(،تعل

وفيرها بمختلف اآلليات ت من القدرة على تضبط الحاجيات من املوارد البشرية والتثب   (5

 املتاحة واستشارة لجنة االنتدابات عند الضرورة،

ضبط مقترح لخطة العمل السنوية )أو خطة تعديلية( من قبل اإلدارة العامة لإلصالحات  (6

 والدراسات املستقبلية اإلدارية،

 خطة العمل واملصادقة عليها مبدئيا من قبل لجنة القيادة الفنية دراسة (7

عليها  تشرفإحالة خطة العمل السنوية )أو الخطة التعديلية( للجنة القيادة العليا التي   (8

  للمصادقة عليها بصفة نهائية،الوزيرة املكلفة بالوظيفة العمومية 

إعالم الجهة التي ورد عنها مطلب/ مقترح إحداث دار الخدمات قصد الشروع في تهيئة  يتم   (9

 املقر 
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10)  
ّ
 ير املوارد البشرية اقتراح الحلول بخصوص النقص في اإلطاراتى لجنة وطنية لتوفتتول

 .برمجة تكليفها بالعمل في دور الخدمات التي تتّم  واألعوان

دة ى مقترحـــات إحــداث دور الخــدمات متعـــد  تنطبــق املنهجيـــة املشــار إليهــا أعـــاله أساســا علــ: مالحظةةة

ــــــ
 
هامـــــة بينمــــــا يمكـــــن بالنســــــبة  ب مـــــوارد بشــــــرية وماديـــــة وإمكانيـــــات لوجســــــتيةالشـــــبابيك التـــــي تتطل

 لألصناف األخرى لدور الخدمات اختصار املراحل وتقليص آجال اإلحداث بشكل كبير.

 الصعوبات الحالية وسبل تجاوزها: -3

 الحسم في إشكاليات أساسية وتعميمها ور الخدمات يستوجب تطوير د  
 
ر على أداء دور تؤث

 حداثات في بعض األحيان على غرار: اإلإلى تأخير ي الخدمات في طور النشاط والتي تؤد  

 بين شركاء املشروع على املدى املتوسط والبعيد، ضرورة التنسيق الكبير وتوحيد الرؤية -

 ساتي للمشروع،واملؤس   استكمال اإلطار القانوني عدم -

 ،املوارد البشرية ضرورة توفير -

ف وغياب منظومة التراسل اإللكتروني أو التصر   بدور الخدمات ضعف مستوى الرقمنة -

اإللكتروني في الوثائق إضافة إلى ضعف مستوى التبادل املعلوماتي البيني بين الهياكل 

 املشاركة،

 ضعف إمكانيات عدد من البلديات مما ينتج عنه تعطيل مسار اإلحداث، -

 ،طول آجال انجاز األشغال من قبل البلديات -

الجماعات املحلية ومكونات املجتمع املدني بصنف دار الخدمات متعددة ك عدد من تمس   -

 
 
 ل صعوبات كبيرة في اإلحداث،الشبابيك الذي يشك

املشروع لتنسيق بين األطراف املتدخلة في غ اإلطارات املكلفين بتنظيم أعمال اللجان واعدم تفر   -

على املستوى املركزي والجهوي  ةاملتابعة العملياتية املستمر  د املتدخلين وضرورة مقابل تعد  

 واملحلي. 

 على النحو التالي: ةاملذكور  تاإلشكاليا ى حّل العمل عل يتّم و
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 إنج -
 
ساتي ملشروع دور الخدمات قة باإلطار املؤس  از دراسة حول السيناريوهات النهائية املتعل

 
 
 (،2020ع في شهر ديسمبر )استكمال متوق

بما يتماش ى مع تعقيد اإلشكاليات الحالية والتحديات ساتي تطوير اإلطار التنظيمي واملؤس   -

غ خاللها تكليف فريق مشروع متفر   املستقبلية للمشروع وذلك في إطار مرحلة انتقالية يتم  

ر ة لإلصالحات والدراسات املستقبلية اإلدارية لإلشراف على أعمال التصو  باإلدارة العام  

ير الدعم الفني واللوجستي إلى حين إحداث والتخطيط والتطوير واملتابعة والتنسيق وتوف

 سة قارة لإلشراف على املشروع،هيكل أو مؤس  

 قين الجهويين تحت إشراف الوالة،إطالق شبكة املنس   -

ة في إطار تدعيم البنية التحتية تطوير آليات الدعم الفني على املستويين الوطني والدولي خاص   -

 للمشروع وتكريس التوج  
 
رية ورفع قدرات بالرقمنة وتدعيم الالمركزية والالمحو قة هات املتعل

)في إطار مشاريع  تدريجيا نحو نموذج دور الخدمات الرقمية التحول من خالل املوارد البشرية 

 ،  (Govtech, ADEC)ر تعاون على غرا

 .املشاركةوالهياكل استغالل شبكات البنية التحتية للبلديات  تطوير -

 الخطوات القادمة: -4

  مكاتب بريد إلى دور خدمات متنقلة قبل موفى السنة الحالية وذلك بكل من واليات  10تحويل

 زغوان وقفصة وجندوبة وباجة والقصرين وقابس والكاف وقبلي وصفاقس وسوسة.

 وفقا ملا يلياملزمع عرضها على مصادقة لجنة القيادة العليا  2021أولويات خطة عمل  ضبط: 

 عالمة مرحبا على جميع فضاءات دور الخدمات، تعميمفي  الشروع -

 تحويل مكاتب البريد املتنقلة بجميع الواليات إلى دور خدمات متنقلة، -

 الشروع في تحويل مكاتب البريد الريفية إلى دور خدمات ذات مخاطب وحيد، -

 دور الخدماتب GEDتطبيقة التصرف االلكتروني للوثائق لتعميم التدريجي لا -

 ة معلوماتية خاصة باملشروع،ر منصّ تطويفي  الشروع -
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في  الشروعو  2021افتتاح التجربة النموذجية لدور الخدمات البلدية خالل شهر ماي  -

 تعميمها،

دة الشبابيك ور خدمات إضافية )تعاونية أو متعد  مقرات د   10ما ال يقل عن  إحداث -

 وفقا ملدى توفر املوارد البشرية(.

دار خدمات رقمية متنقلة في إطار برنامج الحوكمة اإللكترونية  20إحداث  -

GOVTECH، 

 على األقل، %65على رفع نسبة التغطية الجغرافية للهياكل املشاركة لتبلغ  العمل -

خلية للتجديد اإلداري تحت إشراف اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات  إرساء -

حلول فنية جديدة تتعلق بتصاميم دور الخدمات املستقبلية اإلدارية تتكفل بتطوير 

وبتطوير جودة خدماتها بناء على مناهج وآليات التصميم على غرار أحداث الحياة 

لجماعي وذلك في إطار وتحليل مسار مستعمل الخدمة والتصميم الفكري والذكاء ا

ة تضمن مشاركة مستعملي الخدمة والهياكل العمومية املشاركة مقاربة مفتوح

 مثلين عن الجامعات ومراكز البحوث،وم

فيها التنصيص على الجوانب التنظيمية  يتم   برام اتفاقية خصوصية لكل دار خدماتإ -

ة التزامات  علىفيها التنصيص  واللوجستية الخصوصية ويتم    كل طرفومسؤولي 

ل الجماعة املحلية املعنية والهياكل االتفاقيهاته  مشارك، وتمض ى
ّ
ات من قبل ممث

ل عن الوزارة املكلفة با
ّ
وعن وزارة  العمومية لوظيفةاملمثلة بدار الخدمات وممث

 .والبيئة الشؤون املحلية

لشروط ا كافة نسداء الخدمات تتضم  إبرام اتفاقية مشتركة حول تفويض إ -

 .والضوابط واإلجراءات

تحويل  برام اتفاقية مشتركة بين الهياكل املشاركة في املشروع والبريد التونس ي حول إ -

 امللفات الورقية بين دور الخدمات والتمثيليات الجهوية واملحلية للهياكل املشاركة.
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منشور حول مساهمة السلط الجهوية والمحلية في تنفيذ مشروع تطوير دور : 01الملحق عدد 

 الخدمات اإلدارية وتعميمها
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تتعل ق بإحداث ُدور الخدمات وتنظيمها وطرق تسييرها وتطوير : اتفاقية إطارية 02الملحق عدد 

أدائها
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 2020جوان  01ق باإلطار التنظيمي للمشروع بتاريخ المتعل  ر قر  مال: 03الملحق عدد 
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 ور الخدمات المحدثة والمواقع المغطاةقائمة لدُ : 04الملحق عدد 
 

املعتمدية  الوالية
 املستفيدة

 اخلدمات املتوفرة الصنف اهليكل املشرف اتريخ اإلحداث

 2009-07-06 النصر2  أراينة
الشرررررررررررررررررر ة ال  ن ررررررررررررررررر ة  

 للكهرابء والغاز
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك

الشر ة ال  ن  ة للكهرابء والغراز  الشرر ة ال ين رة غالر غتو وع ز ر  
الر ي  امل اه  اعصاغ  ع نس  الرب   ال  ن ي  البل  رة  الصرن و  

 لل أ ني على املرض

 2020-10-21 ال   ن القصر ن 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2014-11-17 اتلة القصر ن 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  

 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض

 2020-10-21 , ل ان القصر ن 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2020-08-31 ال ب خة القريوان 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل جان اغ, جاعي
خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  دار 

 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 
اغ, جاعي  الصن و  ال ي  لل قاع  واحل طة اغ, جاع ة  ال  الة 

 ال ين ة لل شغ ل وال جل امل  قل

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 ال ب خة القريوان 

واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 الشب كة القريوان 

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  2015-12-23 الشرارد  القريوان 
 لل جان اغ, جاعي

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 
 اغ, جاعي  الصن و  ال ي  لل قاع  واحل طة اغ, جاع ة

 القريوان 
القررررررررررررررررررررررررررررررريوان 

 اجلن ب ة
 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 21-10-2020

اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة 
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 القريوان 
القررررررررررررررررررررررررررررررريوان 

 الشجال ة
 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 21-10-2020

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 ال  الة ال ين ة لل شغ ل وال جل امل  قل دار خ  ا  ع اون ة ال  ن يالرب    2020-10-21 ال التع ة القريوان 

 القريوان 
حا,ررررررررررررررررررررررررررررر  

 2018-06-23 ال   ن
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل جان اغ, جاعي
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 

 اغ, جاع ةاغ, جاعي  الصن و  ال ي  لل قاع  واحل طة 
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 الوالية
املعتمدية 
 اخلدمات املتوفرة الصنف اهليكل املشرف اتريخ اإلحداث املستفيدة

 القريوان 
حا,ررررررررررررررررررررررررررررر  

 ال   ن
 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 21-10-2020

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن يال  ن  ة 

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي   2020-10-21 عني ,ل لة القريوان 
 لل أ ني على املرض

 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي   2018-06-27 ال مهاين  الكاف
 لل أ ني على املرض

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر   الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني
 واحل طة اغ, جاع ة

 دار خ  ا  ع اون ة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 ال رس الكاف
ال  الة ال ين ة لل شغ ل وال جل امل  قل  الشر ة ال ين ة غال غتو 

 وع ز   امل اه

 2020-10-21 الط  رف الكاف
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض خ  ا    نقلةدار  لل أ ني على املرض

 2020-10-21 القص ر الكاف
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة لل أ ني على املرض

 الكاف
القل رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 اخلصبة
21-10-2020 

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
 لل أ ني على املرض

 لل أ ني على املرضالصن و  ال ي   دار خ  ا    نقلة

 2015-06-08 ات,رو ن الكاف
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 

 اغ, جاعي

 2014-09-08 يبلبة املن  ري
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 

 اغ, جاعي  الصن و  ال ي  لل قاع  واحل طة اغ, جاع ة

 2016-10-03 ال  االي امله  ة 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل جان اغ, جاعي
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 

 اغ, جاعي  الصن و  ال ي  لل قاع  واحل طة اغ, جاع ة

 2018-10-11 نفز  اب,ة 
الشرررررررررررررررررررررررر ة ال ين رررررررررررررررررررررررة 

 غال غتو وع ز   امل اه
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  

 واحل طة اغ, جاع ة  الشر ة ال ين ة غال غتو وع ز   امل اه

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي   2020-08-31 ال ال ة بنزر 
 لل أ ني على املرض

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الشررر ة ال  ن رر ة للكهرررابء والغررراز  الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علرررى 
 املرض  اعصاغ  ع نس

امل  قل  الشر ة ال ين ة غال غتو ال  الة ال ين ة لل شغ ل وال جل  دار خ  ا  ع اون ة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 ,  ني بنزر 
 وع ز   امل اه

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي   2014-01-10  اير بنزر 
 لل أ ني على املرض

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض

 2018-07-26 الجنان  بنزر  
ال  الة ال ين ة لل شغ ل 

 وال جل امل  قل
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  

 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 الصجار عطاو ن 

الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  الصررن و  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي
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 الوالية
املعتمدية 
 اخلدمات املتوفرة الصنف اهليكل املشرف اتريخ اإلحداث املستفيدة

 خ  ا    نقلةدار  الرب   ال  ن ي 2020-10-21 ب   هري  عطاو ن 

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 دار خ  ا    نقلة لرب   ال  ن يا 2020-10-21 بئر األمحر عطاو ن 

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 عطاو ن 
عطرررررررررررررررررررررررررررررررراو ن 

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 اجلن ب ة

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 لرب   ال  ن يال  ن  ة للكهرابء والغاز  ا

 عطاو ن 
عطرررررررررررررررررررررررررررررررراو ن 

 الشجال ة
 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 21-10-2020

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 متغز  عطاو ن 

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  

امل رراه  الشررر ة اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  
 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 2017-07-04 ذه بة عطاو ن 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 املرضواحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على 

 2017-07-03 ر اد   عطاو ن 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 ر اد   عطاو ن 

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2018-12-19 شن  عطاو ن 

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي
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 الرب   ال  ن ي 2018-12-19 شن  عطاو ن 
دار خررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ا  ذا  

 خماي  وح  

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

ال  ن ري  ال  الرة ال ين رة لل شرغ ل ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   
 وال جل امل  قل

 2015-09-30 غجراالن  عطاو ن 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 غجراالن  عطاو ن 

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 الرب   ال  ن يال  ن  ة للكهرابء والغاز  

ال  الة ال ين ة لل شغ ل  2020-08-31 متغز  ع زر
 وال جل امل  قل

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

ال  الة ال ين ة لل شغ ل وال جل امل  قل  الصن و  الر ي  لل رأ ني 
 على املرض  الشر ة ال ين ة غال غتو وع ز   امل اه

 2020-10-21 حا ة اجلر   ع زر
الررررررررررررررررر ي  الصررررررررررررررررن و  

 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة لل أ ني على املرض

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2018-12-19 حزو  ع زر

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  

الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة اعصرراغ  عرر نس  
 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 الرب   ال  ن ي 2018-12-19 حزو  ع زر
دار خررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ا  ذا  

 خماي  وح  

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
املررررررض  لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى 

اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 
ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ري  ال  الرة ال ين رة لل شرغ ل 

 وال جل امل  قل

 2020-10-21 دقاش ع زر
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2015-11-30 نفطة ع زر
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 2010-06-07 عني زغ ان  ع نس
الشرررررررررررررررررر ة ال  ن ررررررررررررررررر ة  

 للكهرابء والغاز
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الشررر ة ال  ن رر ة للكهرررابء 

 والغاز  الشر ة ال ين ة غال غتو وع ز   امل اه  اعصاغ  ع نس

 ,ن وبة
بلطرررررررررررررررة بررررررررررررررر  

 ع ان
21-10-2020 

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
 لل أ ني على املرض

 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض   نقلةدار خ  ا  

 2015-10-30 يربقة ,ن وبة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  

 واحل طة اغ, جاع ة
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الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي   2020-10-21 عني دراهم ,ن وبة
 املرضلل أ ني على 

 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي   2018-01-25 غار ال  اء ,ن وبة
 لل أ ني على املرض

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 
 اغ, جاعي

 2017-05-17 فراننة  ,ن وبة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 

 اغ, جاعي

 2020-10-21 وادي  ل ز ,ن وبة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2018-06-27 ص اف زغ ان 
الشرررررررررررررررررر ة ال  ن ررررررررررررررررر ة  

 للكهرابء والغاز
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الشررر ة ال  ن رر ة للكهرررابء 
والغرررراز  الشررررر ة ال ين ررررة غالرررر غتو وع ز رررر  امل رررراه  ال  الررررة ال ين ررررة 

 لل شغ ل وال جل امل  قل

األخررررررررررررررررررررررر ا   الل انة
 )ق ف ر(

 خ  ا    نقلة دار الرب   ال  ن ي 19-12-2018

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 2020-10-21 ال روالة الل انة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة لل أ ني على املرض

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 الكر   الل انة

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 2014-09-08 برق  الل انة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 

 اغ, جاعي

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 برق  الل انة

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 الرب   ال  ن يال  ن  ة للكهرابء والغاز  

 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 الل انة الل انة

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن يال  ن  ة 

الرررررررررررررررررررررررررررررررررر  ي  الل انة
 ب رو س

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي   08-09-2014
 لل أ ني على املرض

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة
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 دار خ  ا    نقلة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 ق ف ر الل انة

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

 ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ي

 الل انة
ق فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر 

 ال  ن يالرب    2018-12-19 )األخ ا (
دار خررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ا  ذا  

 خماي  وح  

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  الرر ي  
لل رررررجان اغ, جررررراعي  الصرررررن و  الررررر ي  لل رررررأ ني علرررررى املررررررض  
اعصرراغ  عرر نس  الشررر ة ال ين ررة غالرر غتو وع ز رر  امل رراه  الشررر ة 

ين رة لل شرغ ل ال  ن  ة للكهرابء والغاز  الرب   ال  ن ري  ال  الرة ال  
 وال جل امل  قل

 2020-10-21   رى الل انة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2013-09-02  كثر  الل انة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 2015-06-08 الروح ة الل انة 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 

 اغ, جاعي

 ال الة
القل رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 الكربى 
25-06-2018 

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
 لل جان اغ, جاعي

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 
 اغ, جاعي  الشر ة ال  ن  ة للكهرابء والغاز

 اعصاغ  ع نس 2012-07-02 ال الة  ال الة
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصرررن و  الررر ي  لل رررأ ني علرررى املررررض  اعصررراغ  عررر نس  الرب ررر  

 ال  ن ي  البل  ة

 2014-11-17 ب ف شة ال الة 
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل جان اغ, جاعي
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان 

 اغ, جاعي

 2012-09-19 الرقاب  ال  ي ب ز   
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 2020-10-21 ال      ال  ي ب ز   
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2016-10-04 املكناالي ال  ي ب ز   
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل جان اغ, جاعي
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  

 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 2020-10-21 ال   اجل    ال  ي ب ز   
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 ال  ي ب ز   
الرررر  ي علرررري 

 بن ع ن
04-11-2015 

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
 لل جان اغ, جاعي

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  
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 2018-12-06  زونة ال  ي ب ز   
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل جان اغ, جاعي
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  الشر ة 

 ال ين ة غال غتو وع ز   امل اه  الشر ة ال  ن  ة للكهرابء والغاز

 2019-05-31  نزو ب زاين ال  ي ب ز   
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل جان اغ, جاعي
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  
واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  الشر ة 

 ال ين ة غال غتو وع ز   امل اه  الشر ة ال  ن  ة للكهرابء والغاز

بئرررر علرررري بررررن  صفاقس
 خل فة

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي   15-01-2015
 لل جان اغ, جاعي

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

لل ررأ ني علررى املرررض  الصررن و  الرر ي  لل ررجان الصررن و  الرر ي  
 اغ, جاعي  الصن و  ال ي  لل قاع  واحل طة اغ, جاع ة

 الرب   ال  ن ي 2011-10-03 صفاقس صفاقس
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الشر ة ال  ن  ة للكهرابء والغراز  الشرر ة ال ين رة غالر غتو وع ز ر  

 ال  ن ي  البل  ةامل اه   اعصاغ  ع نس  الرب   

 2015-04-20 املط  ة قابس
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل جان اغ, جاعي
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الصن و  ال ي  لل جان اغ, جاعي الشباب ك

 2015-10-30  ارث قابس
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 قابس
 طجايررررررررررررررررررررررررررة 

 الق مية
16-10-2018 

الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 2018-10-16 الف ار قبلي
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 قباضة  ال ة الشباب ك

 2016-10-04 دوز الشجال ة قبلي
الررررررررررررررررر ي  الصررررررررررررررررن و  

لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 
 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 دار خ  ا  ع اون ة الرب   ال  ن ي 2020-10-21 ر, م       قبلي
وال جل امل  قل  الشر ة ال ين ة غال غتو ال  الة ال ين ة لل شغ ل 

 وع ز   امل اه

 2020-10-21 ر, م       قبلي
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2020-10-21 ال   األح  قبلي
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 لل أ ني على املرض الصن و  ال ي  دار خ  ا    نقلة

 2014-11-17 الرد ف  قفصة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 2016-10-04 القطار قفصة
الررررررررررررررررر ي  الصررررررررررررررررن و  

لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 
 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  
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 2018-10-08 املظ لة قفصة
الشرررررررررررررررررررررررر ة ال ين رررررررررررررررررررررررة 

 غال غتو وع ز   امل اه
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  الشر ة 
ال ين رررة غالررر غتو وع ز ررر  امل ررراه  ال  الرررة ال ين رررة لل شرررغ ل وال جرررل 

 امل  قل

 2014-11-17 أم ال رائس قفصة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  
 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 2020-10-21 ابخلري قفصة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2020-10-21 ال  ي ب بكر قفصة
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
 الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض دار خ  ا    نقلة

 2011-04-04 بنقردان   نني
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  
لل قاعررررررررررررررررررر  واحل طرررررررررررررررررررة 

 اغ, جاع ة

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الرر ي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  واحل طررة اغ, جاع ررة  الصررن و  
 لل جان اغ, جاعي

الرررررررررررررررررررررررررررررررررر  ي    نني
 خمل ف

الشرررررررررررررررررر ة ال  ن ررررررررررررررررر ة   31-08-2020
 للكهرابء والغاز

دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  
 الشباب ك

الشررر ة ال  ن رر ة للكهرررابء والغرراز  ال  الررة ال ين ررة لل شررغ ل وال جررل 
امل ررر قل  الصرررن و  الررر ي  لل رررأ ني علرررى املررررض  الشرررر ة ال ين رررة 

 غال غتو وع ز   امل اه

 2015-10-30 قر بال ة انبل
الصررررررررررررررررن و  الررررررررررررررررر ي  

 لل أ ني على املرض
دار خررررررررررررر  ا     ررررررررررررر د  

 الشباب ك
الصررن و  الرر ي  لل ررجان اغ, جرراعي  الصررن و  الرر ي  لل قاعرر  

 واحل طة اغ, جاع ة  الصن و  ال ي  لل أ ني على املرض  

 

 


