وزارة الشؤون االجتماعية رمز االجراء:
ديوان التونسيين بالخارج 320-21G-SANIM

التسمية:
االعانات االجتماعية لفائدة الطلبة

تعريفات /مصطلحات فنية هامة خاصة باإلجراء
اعانات اجتماعية لفائدة الطلبة

 -2التسمية القانونية باللغة العربية
االعانات االجتماعية لفائدة الطلبة
 -1التسمية القانونية باللغة الفرنسية
Is aA AtéseuaA esa cis sediA
 -0التسمية المتداولة الجاري بها العمل
االعانات االجتماعية لفائدة الطلبة
-4أ المراجع القانونية لإلجراء:
القوانين والمنح الخاصة بالطلبة األجانب ببلدان اإلقامة
-4ب المراجع القانونية لإلجراء:
القوانين والمنح الخاصة بالطلبة األجانب ببلدان اإلقامة
-5أ المراجع األخرى لإلجراء
ال شيء
-5ب قائمة المراجع األخرى لإلجراء
ال شيء
 -6الغاية من اإلجراء
توجيه وإرشاد الطلبة التونسيين المزاولين تعليمهم بالخارج.
•
تقديم المساعدة المادية لهم (من ديوان التونسيين بالخارج او من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
•
بالخارج).
ربط االتصال بهم مع الجمعيات المختصة (جمعيات تونسية اوأجنبية).
•
التدخل لفائدة
•
 -7رقم /رمز التعريف الداخلي لإلجراء
 -8تصنيف اإلجراء وفق القطاع rcetces
خدمات
 -9تصنيف اإلجراء ضمن المجال eniamoc
خدمات اجتماعية
 -23سند طلب إنجاز اإلجراء
مطبوعة
 -22في صورة اعتماد نموذج ( )ensieuamscلطلب اإلجراء يرجى التنصيص على شكله
 -21سند اتمام اإلجراء والحصول على الخدمة
سند غير مادي ,وصل ,الخدمة التي يوفرها الملحق االجتماعي
 -20الشكليات المستوجبة للقيام باإلجراء تتضمن:
اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها ,التعريف باإلمضاء ,استخراج وثائق من الحالة المدنية ,تقديم نسخ من وثائق تعريف
رسمية
 -24األشخاص المعنيون باإلجراء

أفراد ,شخص طبيعي
 -25توضيحات حول األشخاص المعنيين باإلجراء
طلبة تونسييون يزاولون تعليمهم بالخارج
 -26يرجى تصنيف اإلجراء ضمن مراحل أو أحداث حياة كبرى
-27أ -اآلجال القانونية إلنجاز اإلجراء
ال وجود الجال محددة
-27ب -اآلجال الفعلية إلنجاز اإلجراء
ال وجود الجال محددة
-27ج -مراحل إنجاز اإلجراء
تختلف مراحل االجراء حسب الخدمة المقدمة
-27د -مكان السحب /اإليداع
المصلحة االجتماعية بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
-27هـ -مكان اإليداع لكل مرحلة ( في صورة اختالفه عن مكان السحب)
المصلحة االجتماعية بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
 -28أ الجهة المتعهدة بقبول المطالب المتعلقة باإلجراء
المصلحة االجتماعية بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج
-28ب الهياكل اإلدارية و/أو غير اإلدارية الواجب االتصال بها لتوفير الوثائق الالزمة لإلجراء
هياكل إدارية داخلية ,هياكل إدارية خارجية ,هياكل غير إدارية
-29أ الجهات المتدخلة في دراسة الملف المتعلق باإلجراء
إدارة مركزية تابعة للوزارة ,إدارة مركزية تابعة لمؤسسة /منشأة تحت اإلشراف ,إدارة جهوية تابعة لمؤسسة /منشأة تحت
اإلشراف
-29ب عدد الهياكل اإلدارية الداخلية المتدخلة في مسار دراسة الملف
3
-29ج عدد الهياكل اإلدارية الخارجية المتدخلة في دراسة الملف؟
-29د الهياكل غير اإلدارية المتدخلة في دراسة الملف
الجمعيات
مجتمع مدني
رجال االعمال والكفاءات الذين يرغبون في االحاطة بهذه الفئة
 -13الجهة المكلفة بإنجاز المرحلة النهائية لإلجراء واإلعالم بمآله
المصلحة االجتماعية بالخارج
-12أ طريقة التبليغ في صورة وجود وثائق منقوصة
بصفة حينية ,عبر الهاتف ,عبر االرساليات القصيرة ,عبر البريد ,عبر البريد اإللكتروني
-12ب الهياكل اإلدارية المعنية باإلعالم في صورة وجود تغيير طارئ أو حدث فجئي يخص اإلجراء
الجهة المكلفة بتقبل المطالب المتعلقة باإلجراء
-11أ هل أن اإلجراء يعتبر مشتركا ؟ (على معنى الفصل  0من األمر الحكومي عدد  635لسنة )1313
نعم
-11ب هل أن اإلجراء يعتبر معقدا ؟
نعم
-11ج مستوى طلب اإلجراء من قبل المتعاملين مع اإلدارة
طلب ظرفي
-11د في صور اإلجابة بــ"ظرفي" على السؤال السابق ،يرجى تقديم توضيحات:
يختلف مستوى الطلب من بلد الى اخر (مثال روسيا واكرانيا بهم عدد كبير من الطلبة)
 -10الشروط الضرورية للقيام باإلجراء

تونسي الجنسية
طالب باحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ببلد االقامة
تحديد الخدمة التي يرغب الطالب في الحصول عليها
-14أ الوثائق المطلوبة:
كل الوثائق التي تدعم ملف الطالب للحصول على الخدمة المرجوة
-14ب هل أن كافة المعلومات الضرورية حول كامل مسار إنجاز اإلجراء متوفرة وقابلة للنفاذ من قبل المتعاملين مع
اإلدارة؟
نعم
 -15كيفية الحصول على المعلومات الضرورية حول اإلجراء
بصفة حضورية ,عبر الهاتف ,موقع واب
 -16كيف تصفون مستوى رقمنة اإلجراء؟
تتمثل الرقمنة في تدخل الملحق االجتماعي من خالل التطبيقة المعلوماتية الخاصة بتدخالت الملحق االجتماعي التي يعمل
عليها الديوان حاليا
 -17اعتماد التبادل البيني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمومية بخصوص اسناد اإلجراء
ال
 -18طريقة إيداع المطلب المتعلق باإلجراء
بصفة حضورية ,عبر البريد اإللكتروني ,عبر البريد العادي ,عبر البريد مضمون الوصول ,عبر البريد مضمون الوصول
مع اإلبالغ بالتسليم ,عبر موقع واب
 -19طريقة المتابعة /التبليغ بمآل المطلب المتعلق باإلجراء
بصفة حضورية ,عبر الهاتف ,عبر البريد اإللكتروني ,عبر البريد العادي ,عبر البريد مضمون الوصول ,عبر البريد
مضمون الوصول مع اإلبالغ بالتسليم ,عبر موقع واب
 -03مدة صلوحية اإلجراء
تختلف المدة حسب نوعية الخدمة
 -02دورية إلزامية القيام باإلجراء
دائمة
-01أ المقابل المالي لإلجراء ؟
ال
-01ب الحاالت التي يتكفل فيها الهيكل المعني بالمصاريف
-01ج وسيلة إثبات الدفع
خدمة مجانية
-00أ هل تمارس المصالح اإلدارية رقابة مسبقة
نعم
-00ب في صورة اإلجابة بنعم ،يرجى وصف آلية الرقابة المسبقة المعتمدة والجدوى منها
التثبت من وضعية طالب الخدمة
-04أ هل تمارس المصالح اإلدارية رقابة الحقة
ال
-04ب في صورة اإلجابة بنعم ،يرجى وصف آلية الرقابة الالحقة المعتمدة والجدوى منها
 -05يرجى إضافة معطيات إحصائية حول اإلجراء
 -06هل لديكم مالحظات أو مقترحات عامة بخصوص اإلجراء قبل المرور إلى مرحلة التقييم
اعانات اجتماعية لفائدة الطلبة

وزارة الشؤون االجتماعية رمز االجراء:
ديوان التونسيين بالخارج 324-21G-SANIM

التسمية:
هبات ممنوحة من التونسيين بالخارج

تعريفات /مصطلحات فنية هامة خاصة باإلجراء
 -2التسمية القانونية باللغة العربية
هبات ممنوحة من التونسيين بالخارج
 -1التسمية القانونية باللغة الفرنسية
cinedian sen uaA isdsAsadA'ltdA seneadsA a u
 -0التسمية المتداولة الجاري بها العمل
هبات ممنوحة من التونسيين بالخارج
-4أ المراجع القانونية لإلجراء:
قانون أساسي
-4ب المراجع القانونية لإلجراء:
الـــــقانون عــــــدد 83لـــسنة  1330المــؤرخ في  19ديسمبر 1330المتعلق بقــانون المـــالية لســــنة  1334الخاصة
بالتشجيع على منح الهبات العينية إلى اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي والجمعيات األخرى
-5أ المراجع األخرى لإلجراء
ال شيء
-5ب قائمة المراجع األخرى لإلجراء
ال شئ
 -6الغاية من اإلجراء
تمكين التونسيين بالخارج من تقديم المساعدة
 -7رقم /رمز التعريف الداخلي لإلجراء
 -8تصنيف اإلجراء وفق القطاع rcetces
الخدمات االجتماعية
 -9تصنيف اإلجراء ضمن المجال eniamoc
تضامن التونسيين بالخارج مع البلد االم
 -23سند طلب إنجاز اإلجراء
مطبوعة ,شهادة
 -22في صورة اعتماد نموذج ( )ensieuamscلطلب اإلجراء يرجى التنصيص على شكله
صيغة ورقية مقيسة من قبل جهة إدارية أخرى
 -21سند اتمام اإلجراء والحصول على الخدمة
استمارة تبرع لوزارة الصحة وجدول
 -20الشكليات المستوجبة للقيام باإلجراء تتضمن:
اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها ,التعريف باإلمضاء ,استخراج وثائق من السجل الوطني للمؤسسات ,تقديم نسخ من وثائق
تعريف رسمية
 -24األشخاص المعنيون باإلجراء
أفراد ,شخص طبيعي ,شخص معنوي
 -25توضيحات حول األشخاص المعنيين باإلجراء
 -26يرجى تصنيف اإلجراء ضمن مراحل أو أحداث حياة كبرى

-27أ -اآلجال القانونية إلنجاز اإلجراء
االجال غير محددة
-27ب -اآلجال الفعلية إلنجاز اإلجراء
االجال غير محددة
-27ج -مراحل إنجاز اإلجراء
اتصال الراغب في منح الهبة بالمصلحةاالجتماعية بالخارج او باللجنة المختصة بالهبات بوزارة الصحة
تحميل وثيقة شهادة التبرع (يمكن تحميلها من موقع الواب الخاص بوزارة الصحة )
بعث الوثيقة بالبريد االلكتروني
تولي مصالح وزارة الصحة او االتحاد التونسي للتضمان االجتماعي التنسيق مع مصالح الديوانة التونسية لتسريح الهبة في
اقصر وقت ممكن
-27د -مكان السحب /اإليداع
المصلحةاالجتماعية بالخارج
عن طريق البريد االلكتروني
-27هـ -مكان اإليداع لكل مرحلة ( في صورة اختالفه عن مكان السحب)
 -28أ الجهة المتعهدة بقبول المطالب المتعلقة باإلجراء
إدارة مركزية تابعة لمؤسسة /منشأة تحت اإلشراف ,إدارة جهوية تابعة لمؤسسة /منشأة تحت اإلشراف ,اللجنة المختصة
بالهبات بوزارة الصحة
-28ب الهياكل اإلدارية و/أو غير اإلدارية الواجب االتصال بها لتوفير الوثائق الالزمة لإلجراء
هياكل إدارية داخلية ,هياكل إدارية خارجية ,ديوان التونسيين بالخارج -وزارة الصحة -االتحاد التونسي للتضامن
االجتماعي.
-29أ الجهات المتدخلة في دراسة الملف المتعلق باإلجراء
إدارة مركزية تابعة لمؤسسة /منشأة تحت اإلشراف ,إدارة جهوية تابعة لمؤسسة /منشأة تحت اإلشراف ,وزارة الصحة
-29ب عدد الهياكل اإلدارية الداخلية المتدخلة في مسار دراسة الملف
1
-29ج عدد الهياكل اإلدارية الخارجية المتدخلة في دراسة الملف؟
وزارة الصحة
-29د الهياكل غير اإلدارية المتدخلة في دراسة الملف
 -13الجهة المكلفة بإنجاز المرحلة النهائية لإلجراء واإلعالم بمآله
إدارة مركزية تابعة لمؤسسة /منشأة تحت اإلشراف ,إدارة جهوية تابعة لمؤسسة /منشأة تحت اإلشراف ,تتولى وزارة
الصحة او االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي
-12أ طريقة التبليغ في صورة وجود وثائق منقوصة
عبر الهاتف ,عبر االرساليات القصيرة ,عبر البريد ,عبر البريد اإللكتروني
-12ب الهياكل اإلدارية المعنية باإلعالم في صورة وجود تغيير طارئ أو حدث فجئي يخص اإلجراء
الجهة المكلفة بتقبل المطالب المتعلقة باإلجراء
-11أ هل أن اإلجراء يعتبر مشتركا ؟ (على معنى الفصل  0من األمر الحكومي عدد  635لسنة )1313
نعم
-11ب هل أن اإلجراء يعتبر معقدا ؟
ال
-11ج مستوى طلب اإلجراء من قبل المتعاملين مع اإلدارة
طلب هام
-11د في صور اإلجابة بــ"ظرفي" على السؤال السابق ،يرجى تقديم توضيحات:
 -10الشروط الضرورية للقيام باإلجراء

يشترط ان تكون سيارات االسعاف او غبرها مسجلة باسم المتبرع
ال تقبل المالبس واالحذية المستعملة والسيارات السياحية.
تخضع بعض االصناف من البضائع الى اجراءات خاصة
-14أ الوثائق المطلوبة:
*المتبرع شخص طبيعي:
نسخة من جواز السفر
نسخة من شهادة االقامة سارية المفعول
*المتبرع جمعية او منظمة:
القانونن االساسي للجمعية او المنظمة
شهادة هبة لفائدة االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي
-14ب هل أن كافة المعلومات الضرورية حول كامل مسار إنجاز اإلجراء متوفرة وقابلة للنفاذ من قبل المتعاملين مع
اإلدارة؟
نعم
 -15كيفية الحصول على المعلومات الضرورية حول اإلجراء
بصفة حضورية ,عبر الهاتف ,موقع واب
 -16كيف تصفون مستوى رقمنة اإلجراء؟
مرقمن جزئيا
 -17اعتماد التبادل البيني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمومية بخصوص اسناد اإلجراء
نعم
 -18طريقة إيداع المطلب المتعلق باإلجراء
بصفة حضورية ,عبر البريد اإللكتروني ,عبر موقع واب
 -19طريقة المتابعة /التبليغ بمآل المطلب المتعلق باإلجراء
بصفة حضورية ,عبر الهاتف ,عبر البريد اإللكتروني ,عبر موقع واب
 -03مدة صلوحية اإلجراء
الى غاية تسليم الهبة
 -02دورية إلزامية القيام باإلجراء
دائمة
-01أ المقابل المالي لإلجراء ؟
ال
-01ب الحاالت التي يتكفل فيها الهيكل المعني بالمصاريف
-01ج وسيلة إثبات الدفع
-00أ هل تمارس المصالح اإلدارية رقابة مسبقة
نعم
-00ب في صورة اإلجابة بنعم ،يرجى وصف آلية الرقابة المسبقة المعتمدة والجدوى منها
التثبت في الوثائق
-04أ هل تمارس المصالح اإلدارية رقابة الحقة
ال
-04ب في صورة اإلجابة بنعم ،يرجى وصف آلية الرقابة الالحقة المعتمدة والجدوى منها
 -05يرجى إضافة معطيات إحصائية حول اإلجراء
 -06هل لديكم مالحظات أو مقترحات عامة بخصوص اإلجراء قبل المرور إلى مرحلة التقييم

