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قرار من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار بمقتضى 
  .2021 فيفري 5مؤرخ في 

 أنس بوغطاس، مستشار المصالح العمومية، تكلف السيدة
بمهام مدير بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة االقتصاد والمالية 

  .ودعم االستثمار

  

قرار من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار بمقتضى 
  .2021 فيفري 5مؤرخ في 

يكلف السيد أكرم بربوش، مستشار المصالح العمومية، بمهام 
الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة االقتصاد مدير ب

  .والمالية ودعم االستثمار

  

قرار من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار بمقتضى 
  .2021 فيفري 5مؤرخ في 

تكلف السيدة ريم بن سعيد، مستشار المصالح العمومية، 
صاء بوزارة بمهام مدير بالهيئة العامة للتوازنات الجملية واإلح

  .االقتصاد والمالية ودعم االستثمار

  

قرار من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار بمقتضى 
  .2021 فيفري 5مؤرخ في 

يكلف السيد أحمد الوحيشي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير 
بوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع مراجعة تراخيص 

ة االقتصاد والمالية ودعم تعاطي األنشطة االقتصادية بوزار
  .االستثمار

  

قرار من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار بمقتضى 
  .2021 فيفري 5مؤرخ في 

يكلف السيد محمد الجماعي، متصرف رئيس للتربية، بمهام 
كاهية مدير باإلدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات بوزارة 

  .االقتصاد والمالية ودعم االستثمار

  

قرار من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار بمقتضى 
  .2021 فيفري 5مؤرخ في 

تكلف اآلنسة إشراق خلفي، مستشار المصالح العمومية، بمهام 
رئيس مصلحة باإلدارة العامة للتعاون اإلفريقي واآلسيوي 
واألمريكي بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة االقتصاد والمالية 

  .الستثمارودعم ا

قرار من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار بمقتضى 
  .2021 فيفري 5مؤرخ في 

يكلف السيد محرز بن سعيد، متصرف مستشار، بمهام رئيس 
مصلحة بالهيئة العامة لإلحاطة باالستثمار بوزارة االقتصاد والمالية 

  .ودعم االستثمار

  
  

 

  

 13 وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في قرار منبمقتضى 
  .2021جانفي 

 في رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك يسمى
 المتصرفين في الوثائق واألرشيف بوزارة النقل واللوجستيك، 

  :المتصرف المستشار في الوثائق واألرشيف اآلتي ذكره

   محمد ماجول،-

 

  

 

  
 جانفي 25تكنولوجيات االتصال مؤرخ في ن وزير قرار م
يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات  2021

والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة تكنولوجيات االتصال 
والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين 

  .تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية

  التصال،إن وزير تكنولوجيات ا

  طالع على الدستور،بعد اال

 2001 لسنة 1وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بالقانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي نقحتها 2001 جانفي 15المؤرخ في 

 12 المؤرخ في 2013 لسنة 10 تممتها وآخرها القانون عدد أو
  ،2013أفريل 

 أفريل 17 المؤرخ في 2018 لسنة 20وعلى القانـون عدد 
   المتعلق بالمؤسسات الناشئة،2018

 ماي 29 المؤرخ في 2019 لسنة 47وعلى القانون عدد 
   منه، 2 المتعلق بتحسين مناخ االستثمار وخاصة الفصل 2019

 المؤرخ 2020 لسنة 31وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 
 المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات بين 2020 جوان 10في 

  ،لين معها وفيما بين الهياكلمتعامالهياكل وال
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 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عدد 
 الخاص بالعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها وعلى جميع 1993

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد 
   المتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري،1993

 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1997  عددوعلى األمر
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة تكنولوجيات االتصال،2012

 سبتمبر 11المؤرخ في  2012لسنة  1998  عددوعلى األمر
   المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيات االتصال،2012

 11 المؤرخ في 2018 لسنة 417وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية 2018ماي 

الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 

  وضبط االحكام ذات الصلة وتبسيطها،

 11 المؤرخ في 2018 لسنة 840وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد 2018أكتوبر 

 الناشئة واالنتفاع بالتشجيعات واالمتيازات وسحب عالمة المؤسسة

بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصالحيات وكيفية سير 

  أعمال لجنة إسناد عالمة المؤسسة الناشئة،

 23 المؤرخ في 2020 لسنة 48وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق 2020جانفي 

   واألجهزة الراديوية،لالتصاالتة لألجهزة الطرفي

 15  المؤرخ في 2020 لسنة 310وعلى األمر الحكومي عدد 

وآجال تبسيط اإلجراءات    المتعلق بضبط شروط وصيغ2020ماي 

اإلدارية وتقليص اآلجال واستعمال وسائل االتصال الحديثة 

واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعامالت الهياكل العمومية مع 

   منه،9ين والمؤسسات االقتصادية وخاصة الفصل المستثمر

 2  في المؤرخ2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 5 المؤرخ في 2020 لسنة 777وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق 2020أكتوبر 

 المؤرخ في 2020 لسنة 31س الحكومة عدد أحكام مرسوم رئي
 المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات بين 2020 جوان 10

  ،الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل

 7وعلى قرار وزير تكنولوجيات االتصال والنقل المؤرخ في 
 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح 2003أفريل 

 تكنولوجيات االتصال والنقل والمؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة
 وإتمامهالراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها كما تم تنقيحه 

  .بالنصوص الالحقة

  :قرر ما يلي

 تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة  ـالفصل األول
الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح 

  ات االتصال والهياكل الراجعة لها بالنظر وزارة تكنولوجي
أو الصادرة عنها التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية 
والتي ال يطالب المستثمرون والمؤسسات االقتصادية بتقديمها 
عند إسداء خدمة إدارية في عالقة بإنجاز استثمار أو عند منح 

  سسة اقتصادية ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤ
  .أو عند اإلدالء بتصريح استثمار

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل 
  .التونسية

  .2021 جانفي 25تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  وزير تكنولوجيات االتصال 
                     الفاضل كريممحمد 
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  الملحق

  

تبادل اإللكتروني مع الوثائق موضوع ال

 هياكل عمومية أخرى

الهياكل العمومية التي تطلب هذه 

إلسداء خدمات إدارية لفائدة  الوثائق

 المستثمرين

 طريقة التبادل االلكتروني المعتمدة

 :1الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
رخصة رفع وقتية إلدخال تجهيزات سلكية 

مركز (أو السلكية قصد المصادقة 
 )راسات والبحوث لالتصاالتالد

 )interface(عبر واجهة معدة للغرض  اإلدارة العامة للديوانة

 :2الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
رخصة رفع وقتية إلدخال تجهيزات سلكية 

مركز الدراسات (أو السلكية قصد المطابقة 
 )والبحوث لالتصاالت

 )interface(رض عبر واجهة معدة للغ اإلدارة العامة للديوانة

 :3الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
مركز الدراسات والبحوث (رخصة رفع وقتية 

 )لالتصاالت

 )interface(عبر واجهة معدة للغرض  اإلدارة العامة للديوانة

 :4الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
مركز الدراسات والبحوث (رخصة وقتية 

 )لالتصاالت

 )interface(عبر واجهة معدة للغرض   للديوانةاإلدارة العامة

 :5الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
مركز الدراسات (رخصة عرض لالستهالك 

 )والبحوث لالتصاالت

 )interface(عبر واجهة معدة للغرض  اإلدارة العامة للديوانة

 :6الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
مركز (رخصة عرض لالستهالك مباشرة 

 )الدراسات والبحوث لالتصاالت

 )interface(عبر واجهة معدة للغرض  اإلدارة العامة للديوانة

 :7الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
مركز (رأي فني معاينة في الديوانة 

 )الدراسات والبحوث لالتصاالت

 )interface(عبر واجهة معدة للغرض  اإلدارة العامة للديوانة

 :8و المعلومة أو المعطى عدد الوثيقة أ
مركز الدراسات والبحوث (شهادة مصادقة 

 )لالتصاالت

 )interface(عبر واجهة معدة للغرض  ...) العمومييالمشتر(الهياكل العمومية المعنية 



  13عـــدد   2021 فيفري 5 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   346صفحــة 

تبادل اإللكتروني مع الوثائق موضوع ال

 هياكل عمومية أخرى

الهياكل العمومية التي تطلب هذه 

إلسداء خدمات إدارية لفائدة  الوثائق

 المستثمرين

 طريقة التبادل االلكتروني المعتمدة

 :9الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
مركز الدراسات والبحوث (شهادة مطابقة 

 )لالتصاالت

 )interface(عبر واجهة معدة للغرض  ...) العمومييالمشتر(المعنية الهياكل العمومية 

 :10الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
   قرار إسناد عالمة مؤسسة ناشئة

 :11لوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد ا
قرار إسناد موافقة أولية لعالمة مؤسسة 

 ناشئة

   اإلدارة العامة للديوانة-

   الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل-

 وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار وكل -
  هياكل العمومية األخرىالوزارات وال

   التونسيي البنك المركز-

   للمواصفات والملكية الصناعيةي المعهد الوطن-

   الشركة التونسية للضمان-

   وكالة النهوض بالصناعة والتجديد-

  الهيئة التونسية لالستثمار-

من خالل البوابة اإللكترونية للمؤسسات 
الناشئة عبر واجهة معدة للغرض 

)interface( 

 :12الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 
 قرار سحب عالمة المؤسسة الناشئة

  

  

  .2021 فيفري 5قرار من وزير تكنولوجيات االتصال مؤرخ في بمقتضى 

  : فيما يتعلق بالسيدتين المتعلق بالتكليف بخطط وظيفية بوزارة تكنولوجيات االتصال2020 ديسمبر 31يلغى جزئيا القرار المؤرخ في 

  ،راضية الغني -

  .سنية غرس الله -

 طبقا لبيانات الجدول وذلك 2020ديسمبر  31من صال ابتداء ّت تكنولوجيات االبوزارة تّكلف السيدتين اآلتي ذكرهما بخطط وظيفية
  :التالي

  

  الخطة الوظيفية  تبةالر  االسم واللقب

  متصرف عام  راضية الغني
مديرة بوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة 

  .بوزارة تكنولوجيات االتصال

 سنية غرس الله
متفقد رئيس 

 للمواصالت

" مشروع تونس الذكية"وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز ب البنى التحتية، ةمدير
 هوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصالللن

  .بوزارة تكنولوجيات االتصال




