
 

 

 

 وزارة الشؤون االجتماعية

ين س تون وان ال  دي

خارج ال  ب

 :رمز االجراء

SANIM-G21-002 

 :التسمية

االجتماعي  ةاا االعاةة الوطنيّة ال لية اآل

 "تونسنا"واالقتصاةي للتونسيين العائدين 

 

 اصطلحات فنية هااة خاصة باإلجراء/ تعريفات

 المهاجريناعاةة اةاا  

 التسمية القانونية باللغة العربية -2

 "تونسنا"االجتماعي واالقتصاةي للتونسيين العائدين  ةاا االعاةة الوطنيّة ال لية اآل

 التسمية القانونية باللغة الفرنسية -1

Dispositif national pour la réinsertion socio-économique des migrants Tunisiens de 

retour « Tounesna » 

 التسمية المتداولة الجاري بها العمل -3

 "تونسنا"

 :أ المراجع القانونية لإلجراء-4

 اتفاقية اصاةق عليها

 :ب المراجع القانونية لإلجراء-4

الممول ان قبل الصندوق االئتمائي للطوارئ لدى االتحاة  eaitiapo nrtiargir serrorp))برنااج التعاون الدولي 

 االوروبي

 أ المراجع األخرى لإلجراء -5

 ANETI , CGPS , OFII, GIZ, OIM: اتّفاقيات  5

 ب قائمة المراجع األخرى لإلجراء-5

 "ال شئ"

  الغاية ان اإلجراء -6

 .التونسيين العائدينإعاةة إةاا   •

البرااج الوطنية العائدين على حقوقهم االقتصاةية واالجتماعية ان خالل التونسيين تيسير الحصول المهاجرين  •

االةارة ( INOTA)  الوكالة الةطنية للتشغيل والعمل المستقل( ETO) ةيوان التونسيين بالخار : المتوفرة لدى هذه المؤسسات

اع اساعدات االيّة في المجال االجتماعي واالقتصاةي حسب شروط يقع تحديدها اع الجهة  العااة للنهوض االجتماعي

 .الممّولة

 تعريف الداخلي لإلجراءراز ال/ رقم -7

 rcetcesتصنيف اإلجراء وفق القطاع  -8

 خداات

 eniamocتصنيف اإلجراء ضمن المجال  -9

 خداات اجتماعية

 سند طلب إنجاز اإلجراء -20

الف ووثائق تثبت اّدة االقااة بالخار  وتاريخ العوةة إلى ) الموافقة على اشاركة المعلواات والبيانات الشخصية, اطبوعة

 "تونسنا"بــ وإةرا  اّل المعطيات في بنك المعطيات الخاص( تونس

 لطلب اإلجراء يرجى التنصيص على شكله ( ensieuamsc)في صورة اعتماة نموذ   -22

 اإلجراء والحصول على الخداة إتمامسند  -21

 (في صورة التمتّع بالمساعدات الماليّة)التمتّع بمنحة  عقد



 

 :الشكليات المستوجبة للقيام باإلجراء تتضمن -23

استخرا  وثائق ان السجل الوطني , استخرا  وثائق ان الحالة المدنية, التعريف باإلاضاء, اإلشهاة بمطابقة النسخ ألصولها

كل الوثائق التي تثيت الوضعية الهشة , نسخ ان وثائق تعريف رسميةتقديم , استخرا  وثائق لدى المحاكم, للمؤسسات

 . والحاجة الى المساعدة و الى اعاةة االةاا

 األشخاص المعنيون باإلجراء -24

 .التونسيون العائدون إلى أرض الوطن

 توضيحات حول األشخاص المعنيين باإلجراء  -25

 المهاجرين التونسيين العائدين إلى ارض الوطن 

 تونسي الجنسية  •

 سنة 28أكثر ان   •

 .أشهر اتتالية على األقل 6شهر وأقام بها لمدة  21عائد ان فرنسا لو بلجيكيا لو ألمانيا أو النمسا أو سويسرا انذ اقل ان   •

  الضافة إلى التونسيين العائدين من البلدان األخرى والذين ال تشملهم المساعدات المالّية من خالل مرافقتهم اب

  ANETI , CGPSعن طريق البرامج الحكومّية المتوّفرة لدى المؤّسسات الشريكة 

 إعاةة اإلةاا  / أن يكون في وضعية هشة وفي حاجة إلى المساعدة  •

 يرجى تصنيف اإلجراء ضمن اراحل أو أحداث حياة كبرى -26

 اآلجال القانونية إلنجاز اإلجراء -أ-27

 .في حالة عدم االنتفاع بمساعدات االيّة حسب الحاالت

 .احّدةة بآجالفي صورة االنتفاع بمساعدات االيّة 

 اآلجال الفعلية إلنجاز اإلجراء -ب-27

 .في حالة عدم االنتفاع بمساعدات االيّة حسب الحاالت

 أشهر 6آجال المساعدات االجتماعيّة : في صورة االنتفاع بمساعدات االيّة 

 شهر 21آجال المساعدات االقتصاةيّة                                               

 اراحل إنجاز اإلجراء - -27

 .، لجنة المصاةقة على المشاريع، التمويلةراسة الملفاتقبول الملف، لجنة 

 اإليداع / اكان السحب -ة-27

 ".تونسنا"الوطنيّةاكاتب اآلليّة : ةيوان التونسيين بالخار 

 

 (في صورة اختالفه عن اكان السحب) اكان اإليداع لكل ارحلة  -هـ-27

 "تونسنا"اكاتب 

 أ الجهة المتعهدة بقبول المطالب المتعلقة باإلجراء -28

 "تونسنا"في اكاتب  ANETI, CGPS,OTE " تونسنا"استشاري آليّة 

 اإلةارية الواجب االتصال بها لتوفير الوثائق الالزاة لإلجراء أو غير/ب الهياكل اإلةارية و-28

 استشاري اآلليّة لتعمير الف االنتفاع بالمساعدات الماليّة: هياكل إةارية ةاخلية

 ...بلديّة، في بلد االقااة في الخار  الثبات االقااة به: هياكل إةارية خارجية 

 المتعلق باإلجراءأ  الجهات المتدخلة في ةراسة الملف -29

 ...، البيئة ، التجارةAPIA, APII، الجهة الممّولة ،الهياكل المختّصة  " تونسنا"استشاري آليّة 

 ب عدة الهياكل اإلةارية الداخلية المتدخلة في اسار ةراسة الملف-29

0 

   عدة الهياكل اإلةارية الخارجية المتدخلة في ةراسة الملف؟-29

 اختصاص المشروعحسب الحاالت وحسب قطاع 

 ة الهياكل غير اإلةارية المتدخلة في ةراسة الملف-29

 الجهة الممّولة

 الجهة المكلفة بإنجاز المرحلة النهائية لإلجراء واإلعالم بمآله  -10



 

تنفيذ جدول اأعمال الخاّصة باالةاا  االقتصاةي واالجتماعي للتونسيين   Oppérateur de suiviاكاتب المتابعة 

 .المهاجرين العائدين

 أ طريقة التبليغ في صورة وجوة وثائق انقوصة -12

 ، التصال المباشرعبر البريد اإللكتروني, عبر البريد, عبر االرساليات القصيرة, عبر الهاتف

 باإلعالم في صورة وجوة تغيير طارئ أو حدث فجئي يخص اإلجراءب  الهياكل اإلةارية المعنية -12

 Task forceاستشاري آليّة تونسنا اع فريق العمل : الجهة المكلفة بتقبل المطالب المتعلقة باإلجراء

 (1010لسنة  605ان األار الحكواي عدة  3على اعنى الفصل )أ  هل أن اإلجراء يعتبر اشتركا ؟ -11

 نعم

 اإلجراء يعتبر اعقدا ؟ب هل أن -11

 ال

    استوى طلب اإلجراء ان قبل المتعاالين اع اإلةارة-11

 طلب هام

 :على السؤال السابق، يرجى تقديم توضيحات" ظرفي"ة   في صور اإلجابة بــ-11

 الشروط الضرورية للقيام باإلجراء -13

 .ي يتم تحديدها اع الجهة الممّولةاع االستجابة لشروط االنتفاع بالمساعدات الماليّة التةراسة الملف 

 (الممول االجنبيو الميزانيّة  حسب)توفّر الموارة المالية 

 :أ الوثائق المطلوبة-14

 ...(وثائق اثبات الدخل، الحالة االجتماعية، الحالة المدنية)كل  الوثائق التي تثبت الوضعية الهشة والحاجة للمساعدة  

أن كافة المعلواات الضرورية حول كاال اسار إنجاز اإلجراء اتوفرة وقابلة للنفاذ ان قبل المتعاالين اع  ب هل-14

 اإلةارة؟

 نعم

 كيفية الحصول على المعلواات الضرورية حول اإلجراء -15

 ، عبر الهاتفاوقع واب, بصفة حضورية

 كيف تصفون استوى رقمنة اإلجراء؟ -16

 (التونسيين العائدين) لتسجيل كل المعطيات الخاّصة بطالب الخداة تّم إنشاء بنك اعطيات 

 اعتماة التباةل البيني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمواية بخصوص اسناة اإلجراء -17

 (الموافقة على اشاركة البيانات والمعطيات الشخصيّة يوافق او يرفض باالاضاء على وثيقة)حسب رغبة المعني 

 إيداع المطلب المتعلق باإلجراءطريقة  -18

 بصفة حضورية

 التبليغ بمآل المطلب المتعلق باإلجراء/ طريقة المتابعة -19

 أو بصفة حضوريّة عبر الهاتف

 ادة صلوحية اإلجراء -30

 وحسب الميزانيّة المرصوةة ان الممّول األجنبي حسب االتفاقية المبراة

 ةورية إلزااية القيام باإلجراء -32

 (حسب الممول االجنبي)وفر الموارة المالية تبعا لت

 أ المقابل المالي لإلجراء ؟-31

 ال

 ب الحاالت التي يتكفل فيها الهيكل المعني بالمصاريف-31

 ال

   وسيلة إثبات الدفع-31

0 

 أ هل تمارس المصالح اإلةارية رقابة اسبقة-33

 ألّن الميزانيّة المرصوةة ال يقع إةراجها في ايزانيّة الّديوان ال



 

 ب في صورة اإلجابة بنعم، يرجى وصف آلية الرقابة المسبقة المعتمدة والجدوى انها-33

0 

 أ هل تمارس المصالح اإلةارية رقابة الحقة-34

0 

 لجدوى انهاب في صورة اإلجابة بنعم، يرجى وصف آلية الرقابة الالحقة المعتمدة وا-34

 يرجى إضافة اعطيات إحصائية حول اإلجراء -35

 :اهاجر عائد انهم  896تّم استقبال  1029في سنة 

 344 اهاجر انتفعوا ببرااج حكوايّة اتوفّرة 

  377 الممّول  259: انتفعوا بمساعدات مالّية مقّسمين كاآلتيFFU 

  OFII الممّول                                       143

  GIZ  الممّول  75                                                                                

     

 هل لديكم االحظات أو اقترحات عااة بخصوص اإلجراء قبل المرور إلى ارحلة التقييم -36

خاّصة بالديوان العاةة اإلةاا  االجتماعي واالقتصاةي  للتونسيين العائدين اع توحيد قيمة   ligne budgétaireانشاء 

...(عائدين ان ةول عربيّة وبلدان أخرى)المساعدات 



 

 

 وزارة الشؤون االجتماعية

ين س تون وان ال  دي

خارج ال  ب

 :بطاقة جرد عدد

SANIM-G21-001 

 :التسمية

 اكفولي التونسيين بالخار الحجيج 

 

 اصطلحات فنية هااة خاصة باإلجراء/ تعريفات

 التسمية القانونية باللغة العربية -2

 الحجيج اكفولي التونسيين بالخار 

 التسمية القانونية باللغة الفرنسية -1

eraarrrrtip dpo enaprrro 

 المتداولة الجاري بها العملالتسمية  -3

 الحجيج اكفولي التونسيين بالخار 

 :أ المراجع القانونية لإلجراء-4

 بالغ تصدره شركة الخداات الوطنية واالقااات حول فتح باب التسجيل لحجيج اكفولي التونسيين بالخار  كل اوسم حج

 :ب المراجع القانونية لإلجراء-4

 واالقااات حول فتح باب التسجيل لحجيج اكفولي التونسيين بالخار  كل اوسم حج بالغ تصدره شركة الخداات الوطنية

 أ المراجع األخرى لإلجراء -5

 ال شيء

 ب قائمة المراجع األخرى لإلجراء-5

 ال شيء

  الغاية ان اإلجراء -6

 تسهيل واتابعة عملية تسجيل الحجيج اكفولي التونسيين بالخار 

 لإلجراءراز التعريف الداخلي / رقم -7

 rcetcesتصنيف اإلجراء وفق القطاع  -8

 خداات

 eniamocتصنيف اإلجراء ضمن المجال  -9

 خداات اجتماعية

 سند طلب إنجاز اإلجراء -20

نسخة ان بطاقة اقااة المتكفل بالدفع اونسخة ان بطاقة الترسيد القنصلي اصحوبا +وثيقة حجز ابدئي ُاعّرفة باالاضاء 

 نسخة ان بطاقة تعريف الحا +ى لجواز السفر بنسحة ان الصفحة االول

 لطلب اإلجراء يرجى التنصيص على شكله ( ensieuamsc)في صورة اعتماة نموذ   -22

 سند اتمام اإلجراء والحصول على الخداة -21

عملية تنزيل اعلوم يعتبر التسجيل نهائيا عنداا يوةع المكلف بالدفع وثيقة الحجز المبدئي اعرفة باالاضاء اصحوبة بما يفيد 

 الحج اة التحويل البنكي في احدى حسابات الشركة وذلك بالتمثيليات الديبلوااسية والقنصلية بالخار 

 :الشكليات المستوجبة للقيام باإلجراء تتضمن -23

 تقديم نسخ ان وثائق تعريف رسمية, استخرا  وثائق ان الحالة المدنية, التعريف باإلاضاء

 يون باإلجراءاألشخاص المعن -24

 شخص طبيعي, أفراة

 توضيحات حول األشخاص المعنيين باإلجراء  -25

 يكون المترشح الةاء فريضة الحج تونسيا

 المتكفل بالدفع يلتزم بدفع تكاليف الحج لدى حسابات شركة الخدااات واالقااات الموجوةة بالخار 



 

 يرجى تصنيف اإلجراء ضمن اراحل أو أحداث حياة كبرى -26

 اآلجال القانونية إلنجاز اإلجراء -أ-27

يتم التنصيص على االجال الواجب احترااها بين اختلف اراحل التسجيل ضمن المنشور الذي تصدره شركة الخداات 

 واالقااات خالل كل اوسم حج

 اآلجال الفعلية إلنجاز اإلجراء -ب-27

 اوسم الحج

 اراحل إنجاز اإلجراء - -27

ر التمثيلية التونسية بالخار  اصحوبا ببطاقة إقااته أو بطاقة الترسيم القنصلي وبنسخة يتصل المتكفل بالدفع بمق •

 (.أو المكفول)ان الصفحة األولى لجواز سفره وبنسخة ان بطاقة التعريف الوطنية للحا  

المتاحة والحصول يتولى المتكفل بالدفع التسجيل بقائمة حج اكفولي التونسيين بالخار  حسب األولوية واإلاكانية  •

في المقابل على وثيقة حجز ابدئي تتم بمقتضاها عملية تنزيل اعلوم الحج أو التحويل البنكي في إحدى الحسابات البنكية 

 .الجارية لشركة الخداات الوطنية واالقااات

الحجز المبدئي  يصبح الحجز نهائيا عند إيداع المتكفل بالدفع لدى البعثات القنصلية والديبلوااسية أصل وثيقة •

 . اعرفة باإلاضاء واا يفيد تحويل المبلغ المطلوب وذلك حسب اآلجال المنصوص عليها بالبالغ

يتولى المتكفل بالدفع اثر تسديد اعلوم الحج إعالم المكفول أو ان ينوبه بوجوب االتصال بصفة اباشرة بشركة  •

 . وبا بالوثائق الالزاةالخداات الوطنية واالقااات لتمام بقية إجراءات السفر اصح

في صورة العدول عن السفر يتولى المكفول تقديم طب كتابي يتضمن طلب إلغاء عملية تسجيل اسمه بقائمة حج   •

اكفولي التونسيين بالخار ، كما يتولى المتكفل بالدفع تقديم اطلب كتابي السترجاع اعلوم الخداات المدفوعة ويتم البت فيها 

 . بعد احتفاظها بمبلغ اصاريف الملف وحسب تمكنها ان إعاةة تسويق حزاة لخداات لمكفول اخر ان قبل الشركة، وذلك

 إعالم أفراة الجالية بصدور المنشور المتعلق بالحج •

 تسلم الفات المكفولين •

 إةراجهم في التطبيقة المعلوااتية الخاصة بالحجيج •

 اراسلة الشركة المختصة وادها بالملفات •

  توجيه وإرشاة:* تعهد االجتماعينتائج ال •

 في طور المتابعة*                                            

 إةراجهم في التطبيقة المعلوااتية الخاصة بالحجيج*                                             

 اراسلة الشركة المختصة وادها بالملفات*                                           

 اإليداع / اكان السحب -ة-27

 الديبلوااسية والقنصلية للدولة التونسية بالخار التمثيليات 

 (في صورة اختالفه عن اكان السحب) اكان اإليداع لكل ارحلة  -هـ-27

يتولى المتكفل بالدفع اثر تسديد اعلوم الحج إعالم المكفول أو ان ينوبه بوجوب االتصال بصفة اباشرة بشركة  •ثم

 .ات السفر اصحوبا بالوثائق الالزاةالخداات الوطنية واالقااات لتمام بقية إجراء

 أ الجهة المتعهدة بقبول المطالب المتعلقة باإلجراء -28

 شركة الخداات الوطنية واالقااات

 أو غير اإلةارية الواجب االتصال بها لتوفير الوثائق الالزاة لإلجراء/ب الهياكل اإلةارية و-28

 غير إةاريةهياكل , هياكل إةارية خارجية, هياكل إةارية ةاخلية

 أ  الجهات المتدخلة في ةراسة الملف المتعلق باإلجراء-29

 امثل عن البعثات الديبلوااسية والقنصلية

 ب عدة الهياكل اإلةارية الداخلية المتدخلة في اسار ةراسة الملف-29

1 

   عدة الهياكل اإلةارية الخارجية المتدخلة في ةراسة الملف؟-29
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طنية واالقااات حول فتح باب التسجيل لحجيج احترام اآلجال واحترام كل الشروط الصاةرة ببالغ شركة الخداات الو

 .اكفولي التونسيين المقيمين بالخار  لكل اوسم حج

ü ةفع تكلفة الحج حسب التفاصيل المدرجة ببالغ شركة الخداات الوطنية واالقااات لكل اوسم حج. 

ü ان يكون الحا  المتكفل به تونسيا. 
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ü  أشخاص بجميع التمثيليات بالخار  08ال يمكن للمتكفل بالدفع تسجيل أكثر ان. 

ü يجب تنزيل اعلوم الحج ان قبل أشخاص طبيعيين ةون سواهم. 

ü  سنة ان تأشيرة حج اا لم تكن ارفقة بمحرم شرعي 45ال يتم تمكين المرأة ةون 
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