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  الداخليةوزارة

  

 يتعلق بتنقيح 2016  ماي25قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 
 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من 2006القرار المؤرخ في أول أوت 

قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة 
  .إلشرافها وشروط إسنادها

  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 342وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الداخلية حسبما تم 1975

 جوان 15 المؤرخ في 2001 لسنة 1454تنقيحه باألمر عدد 
2001،  

 المؤرخ في أول أفريل 1991 لسنة 543وعلى األمر عدد 
ق بالتنظيم الهيكلي بوزارة الداخلية وعلى جميع  المتعل1991

 لسنة 208 وخاصة األمر عدد  أو تممتهالنصوص التي نقحته
  ،2014 نوفمبر 24 المؤرخ في 2014

 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عدد 
طار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين  المتعلق بضبط اإل1993

ص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر معها وعلى جميع النصو
  ،2010 جويلية 26 المؤرخ في 2010 لسنة 1882عدد 

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

 2007 أوت 15 المؤرخ في 2007 لسنة 246وعلى األمر عدد 
 الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المتعلق بتنظيم هياكل قوات األمن

المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2015 جانفي 19 المؤرخ في 2015 لسنة 31

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

لمحلية المؤرخ في أول وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية ا
دمات إدارية مسداة من قبل المصالح المتعلق بخ2006أوت 

التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة إلشرافها 
وشروط إسنادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

  ،2009 أكتوبر 9وخاصة القرار المؤرخ في 

 المتعلق 2013 أوت 2وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 
قة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على يبمراجعة طر

بعض الوثائق اإلدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 
2015،  

 وعلى االتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية
 بخصوص 2016 جانفي 11والديوان الوطني للبريد بتاريخ 

 على 3طلب استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد استغالل خدمة 
  .الخط

  :قرر ما يلي 

 المتعلق باستخراج 1 ـ 3الفصل األول ـ نقحت المالحق عدد 
 بالنسبة إلى التونسيين واألجانب المولودين بالتراب 3بطاقة عدد 

 المتعلق باستخراج 2 ـ 3التونسي واألجانب المقيمين به وعدد 
لى التونسيين المقيمين بالخارج وإلى  بالنسبة إ3بطاقة عدد 

 3 ـ 3األجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة وعدد 
 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين 3المتعلق باستخراج بطاقة عدد 

 المنصوص عليها بقرار بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي،
 2006وت وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أ

المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة 
الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة إلشرافها وشروط إسنادها 

 1 ـ 3المشار إليه أعاله، وذلك طبقا للمالحق المصاحبة عدد 
  ).جديد (3 ـ 3و) جديد (2 ـ 3 و)جديد(

خلية مكلفون، كل  ـ المديرون العامون بوزارة الدا2الفصل 
فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية
  .2016 ماي 25تونس في 

  الداخلية وزير 
  الهادي مجدوب

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  األوامـر والقـرارات
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                        الجمهورية التونسية                    
                                               الداخلية وزارة  

 )جديد (1 ـ 3الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري              

  سيكـــــاد           
 

   

  طــــنادليــــل المو 

   

 لعالقات مع المواطنقسيمة مخصصة للمكتب المركزي ل
 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة2006 أوت 01 قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في :المرجع 
  . أو الخاضعة إلشرافها وشروط إسنادها والتنمية المحليةالداخلية

 )2006 أوت 15 بتاريخ 65الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد (

      وزارة الداخلية:المؤسسة 
  3بطاقة السوابق العدلية عدد/خدمات ذات طابع أمني :مجال الخدمة 

واألجانب  بالتراب التونسيلتونسيين واألجانب المولودين إلى ا بالنسبة 3عدد السوابق العدلية  بطاقة  استخراج:موضوع الخدمة 
  .المقيمين به

 شروط االنتفاع بالخدمة
   الجنسية تونسيأن يكونـ 
 بتونس  أجنبي مولودأن يكون ـ 
  أجنبي مقيم بتونسأن يكونـ 

   

 الوثائق المطلوبة
   تعمير المطبوعة اإلدارية وإمضاؤهاـ 
 مع االستظهار باألصل بطاقة التعريف الوطنية نسخة منـ 
 تقديم مضمون والدة بالنسبة للقصرـ 
 المقيمين بالجمهورية التونسية  إقامة بالنسبة لألجانبدةشهاـ 
بالنسبة إلى) ثالثة دنانير و ثالثمائة مليم( بالنسبة إلى المقيمين بتونس و )ثالثة دنانير(وصل خالص معلوم الطابع الجبائي المستوجب ـ 

 .المقيمين بالخارج

   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
الوطني مرجع التقدم بطلب إلى مركز الشرطة أو الحرسـ 

  النظر الترابي الذي يعد المطبوعة الخاصة
 
تقوم إدارة الشرطة الفنية والعلمية أو المنطقة الجهويةـ 

 وتسليمها إلى الطالب لألمن الوطني بإعداد البطاقة
  
  
يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدليةـ 

 على الخط من خالل موقع إلكتروني مؤّمن على3عدد 
شبكة األنترنات، على أن يتم تمكين الطالب من الوثيقة

 المطلوبة بواسطة البريد السريع

 المعني باألمرـ 
  
  
إدارة الشرطة الفنية والعلميةـ 
)اإلدارة الفرعية للتعريف العدلي(

لألمن أو المنطقة الجهوية
  الوطني

 وزارة الماليةـ 
 الديوان الوطني للبريدـ 
 

اريخ تقديم الطلب أيام من ت8خالل ـ 
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 مكان إيداع الملف
   مركز األمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي: المصلحة
  مركز األمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي  :العنوان 
ض من قبل  وزارة يتـّم تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤّمن على شبكة األنترنات المخصّص للغر:طلبات على الخط الإلى بالنسبة 
 .الداخليـة

 

 مكان الحصول على الخدمة
  مركز األمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي :المصلحة 

  مركز األمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي :العنوان 
السريع على عنوان التسليم الذي تسّلم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد :طلبات على الخط إلى البالنسبة 

 يختاره

 

 أجل الحصول على الخدمة
  أيام من تاريخ تقديم الطلب8خالل 

 

 المراجع التشريعية والترتيبية
  1995قانون المالية لسنة ـ 
 من مجلة اإلجراءات الجزائية 365الفصل  ـ 
ة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق المتعلق بمراجعة طريق2013 أوت 2قرار وزير المالية المؤرخ في ـ 

 .2015 المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر اإلدارية
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                        الجمهورية التونسية                    
                                               الداخلية وزارة  

  )جديد (2 ـ 3الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري               

  سيكـــــاد          
 

   

  طــــنادليــــل المو 

   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة2006 أوت 01مؤرخ في قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ال: المرجع 
  . أو الخاضعة إلشرافها وشروط إسنادها والتنمية المحليةالداخلية

 )2006 أوت 15 بتاريخ 65الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد (

      وزارة الداخلية:المؤسسة 
  3بطاقة السوابق العدلية عدد/بع أمنيخدمات ذات طا :مجال الخدمة 

المقيمين بالخارج وإلى األجانب الذين أقاموا بالتراب لتونسيين إلى ا بالنسبة 3عدد السوابق العدلية  بطاقة  استخراج:موضوع الخدمة 
  .التونسي مدة معينة

 شروط االنتفاع بالخدمة
  مقيم بالخارج  تونسيأن يكونـ 
   أو أقام بالتراب التونسي لمدة معينةتونسب  أجنبي مولودأن يكون ـ 

   

 الوثائق المطلوبة
   تعمير المطبوعة اإلدارية وإمضاؤهاـ 
 مع االستظهار باألصل بطاقة التعريف الوطنية نسخة منـ 
  والتونسيين المقيمين بالخارج الذين لم يتحصلوا على بطاقة تعريف وطنيةتقديم مضمون والدة بالنسبة للقصرـ 
 تثبت الوالدة بتونس أو اإلقامة بها لمدة معينة بالنسبة لألجانب دةاشهـ 
بالنسبة إلى) ثالثة دنانير و ثالثمائة مليم( بالنسبة إلى المقيمين بتونس و )ثالثة دنانير(وصل خالص معلوم الطابع الجبائي المستوجب ـ 

 .المقيمين بالخارج

     

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
وماسيةلتقديم مطلب للقنصلية أو السفارة أو البعثة الدب ـ

التونسية التي تتولى توجيه الملف إلى إدارة الشرطة الفنية
 والعلمية

 
تسليم البطاقة للطالب عن طريق القنصلية التي قدم لهاـ 

 المعني طلبه
يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدليةـ 

الل موقع إلكتروني مؤّمن على على الخط من خ3عدد 
شبكة األنترنات، على أن يتم تمكين الطالب من الوثيقة

 المطلوبة بواسطة البريد السريع

 المعني باألمرـ 
  
  
 
السفارة أو القنصلية أو البعثةـ 

 الدبلوماسية التونسية
ـ إدارة الشرطة الفنية والعلمية

)اإلدارة الفرعية للتعريف العدلي(
  اليةـ وزارة الم

 ـ الديوان الوطني للبريد
 

يوما من تاريخ تقديم الطلب 15خالل ـ 
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 مكان إيداع الملف
  مكتب االستقبال والتوجيه بالقنصلية : المصلحة
 يتـّم تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤّمن على شبكة األنترنات المخصّص للغرض من قبل  وزارة:طلبات على الخط إلى البالنسبة 

 .خليـةالدا

 

 مكان الحصول على الخدمة
  .مكتب االستقبال والتوجيه بالقنصلية التي قدم لها المعني طلبه :مصلحة 

 تسّلم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي:طلبات على الخط بالنسبة إلى ال
 يختاره

 

 أجل الحصول على الخدمة
  من تاريخ تقديم الطلبيوما 15الل خ

 

 المراجع التشريعية والترتيبية
  1995قانون المالية لسنة ـ 
 من مجلة اإلجراءات الجزائية 365الفصل  ـ 
 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق2013 أوت 2قرار وزير المالية المؤرخ في ـ 

 .2015المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر  اإلدارية
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                        الجمهورية التونسية                    

                                               الداخلية وزارة  

 )جديد (3 ـ 3الملحق عدد  

 

   

  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري              
  سيكـــــاد            
 

   

  طــــنادليــــل المو 

   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن

تابعة لوزارة المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح ال2006 أوت 01قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في : المرجع 
  . أو الخاضعة إلشرافها وشروط إسنادها والتنمية المحليةالداخلية

 )2006 أوت 15 بتاريخ 65الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد (

      وزارة الداخلية:المؤسسة 

  3بطاقة السوابق العدلية عدد/خدمات ذات طابع أمني :مجال الخدمة 
  المقيمين بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسيلتونسيين إلى ا بالنسبة 3عدد السوابق العدلية  بطاقة  استخراج:موضوع الخدمة 

  

 شروط االنتفاع بالخدمة
  مقيم بالخارج ومتواجد بالتراب التونسي  تونسيأن يكونـ 

   

 الوثائق المطلوبة
   تعمير المطبوعة اإلدارية وإمضاؤهاـ 
 مع االستظهار باألصلية  بطاقة التعريف الوطننسخة منـ 
 المقيمين بالخارج الذين لم يتحصلوا على بطاقة تعريف وطنيةو تقديم مضمون والدة بالنسبة للقصرـ 
 إقامة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج دةشهاـ 
بالنسبة إلى) نانير و ثالثمائة مليمثالثة د( بالنسبة إلى المقيمين بتونس و )ثالثة دنانير(وصل خالص معلوم الطابع الجبائي المستوجب ـ 

 .المقيمين بالخارج

   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
بالنسبة إلى(إلى مكتب االستقبال والتوجيه  بطلبتقدم الـ 
أو إلى منطقة األمن مرجع) لمتواجدين داخل إقليم تونسا

 )مكتب االستقبال والتوجيه(النظر 
  
 
بالنسبة إلى المتواجدين(المواطن مكتب العالقات مع ـ 

  .)خارج إقليم تونس

 المعني باألمرـ 
ـ مكتب االستقبال والتوجيه

بالنسبة إلى المتواجدين داخل(
أو مكتب العالقات) إقليم تونس
  مع المواطن

ـ مكتب االستقبال والتوجيه
بمناطق الشرطة أو الحرس

 من تاريخ تقديم الطلبأيام 3خالل ـ 
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  .ـ إدارة الشرطة الفنية والعلمية
 .ـ تسليم البطاقة للطالب

يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدليةـ 
 على الخط من خالل موقع إلكتروني مؤّمن على3عدد 

شبكة األنترنات، على أن يتم تمكين الطالب من الوثيقة
 المطلوبة بواسطة البريد السريع

الوطني بالنسبة إلى بقية واليات
  الجمهورية

 العدليـ اإلدارة الفرعية للتعريف
  )العلميةوإدارة الشرطة الفنية (
  ـ وزارة الماليةـ

  ـ الديوان الوطني للبريد
  

 مكان إيداع الملف

  مباشرة بمكتب االستقبال والتوجيه بوزارة الداخلية : المصلحة
  ة األمن مرجع النظرـ مكتب االستقبال والتوجيه أو مكتب العالقات مع المواطن بمنطق

   تسليم الملف تمحيث : العنوان
 يتـّم تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤّمن على شبكة األنترنات المخصّص للغرض من قبل  وزارة:طلبات على الخط إلى البالنسبة 
 .الداخليـة

 

 مكان الحصول على الخدمة
  .حيث تم تسليم الملف :مصلحة 
   الملف حيث تم تسليم:العنوان 
 تسّلم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي:طلبات على الخط إلى البالنسبة 

 يختاره

 

 أجل الحصول على الخدمة
  من تاريخ تقديم الطلبأيام 3خالل 

 

 المراجع التشريعية والترتيبية
  1995قانون المالية لسنة ـ 
 من مجلة اإلجراءات الجزائية 365لفصل ا ـ 
 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق2013 أوت 2قرار وزير المالية المؤرخ في ـ 

 .2015 المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر اإلدارية




