
 حذف التعريف با�مضاء لھذه الوثائق
  

وقرارات المجلس الوزاري المنعقد يوم  اقتراحاتفي إطار تسھيل المعام�ت بين المواطن وادارة ونزو� عند 
من العبء اداري بتقليل   % 30نوفمبر المنقضي والتي سعى من خ�لھا المجلس إلى التقليص بنسبة  26

وثيقة تخضع إلى  41التخفيض في الكلفة، عملت الھياكل المسؤولة على حذف اAجال و واختصارعدد الوثائق 
  : وزارة وھم كاAتي  13آلية التعريف بامضاء والمستخدمة من قبل 

  الوثائق المحذوفة 
  : وزارة البيئة والتنمية المستديمة 

  . الوقتي للملك العمومي البحري ا�ستغ�لشروط  باحتراموثيقة التعھد 
  : لف�حة والموارد المائية وزارة ا

تصريح على الشرف في عدم تعاطي المنخرط تربية الدواجن طيلة الث�ث سنوات التي سبقت عملية 
  . ا�نخراط

  . شطب الوحدة أو تحويل نشاطھا بخصوص صنع أو توريد وحدة صيد بحري
  . كراس الشروط الخاص بمح�ت تربية الدواجن وتجھيزاتھا

 .  بالمجمع المھني المشترك للدواجن ا�نخراطربي الدواجن بخصوص طلب اط�ع على منشور م
  : وزارة الشباب والرياضة 

  . بمواصلة الدراسة للحصول على اeستاذية أو الشھادة الجامعية للتربية البدنية ا�لتزام
  . بمواصلة الدراسة للحصول على اeستاذية أو الشھادة الجامعية في مھن الرياضة ا�لتزام

   :المحليةوزارة الداخلية والتنمية 
   .طلب تسوية لقب عائلي
  : وزارة أم�ك الدولة 

  . 79أنموذج  استخراجمطلب 
   : وزارة الشؤون الدينية

   .با�نتداباتالتعاقد ع�ن العمل بالوزارة فيما يتعلق 
  . ھبة لفائدة جامع
   :الوطنيوزارة الدفاع 

  . التعيينات الفردية وذلك بالنسبة إلى المشغل والمعين الفرديالخدمة الوطنية في نطاق  أداءمطلب 
  . التصريح على الشرف في عدم الزواج بالنسبة إلى طلب التأجيل لكفالة أرملة أو مطلقة

  . التصريح على الشرف في عدم زواج اeخت بالنسبة إلى التأجيل لكفالة أخت غير متزوجة
  . طلب اعفاء لكافة زوجة وقع البناء بھا منذ أكثر من سنتين التصريح في البناء بالزوجة بالنسبة إلى

  :  ا0تصالوزارة تكنولوجيات 
  . في صندوق بريدي بالنسبة إلى كبار الحرفاء من بنوك ومؤسسات ووزارات اشتراكتوكيل 

  . تحويل حوالة ضائعة قبل الدفع
  . سيرة ذاتية للمكون المشارك في تأمين حلقات تكوينية

  . طالب بالنظام الداخليال التزام
  . بالمنح ذات الصبغة العائلية ا�نتفاعالتصريح على الشرف بالنسبة إلى طالب 

  . تونس وحرفائھا اتصا�تالمبرمجة بين  ا�شتراكعقود 
   :العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

  . بطاقة ارشادات الخاصة بممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي
  . كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص

   :السياحةوزارة 
  . التصريح على الشرف بعدم تعاطي مھنة أخرى في إطار تسليم بطاقة دليل سياحي

  : وزارة النقل 
   .عقد إيجار بحري والتصريح لصنع سفينة

  : والتضامن والتونسيين بالخارج  ا0جتماعيةوزارة الشؤون 
  :  ا�جتماعيلوطني للضمان فيما يخص الصندوق ا

  .بالنسبة إلى الطفل المصاب بإعاقة  ا�لتزام
  . في إطار جراية الباقين على قيد الحياة ا�لتزام
   .عاما 16صاحب الجراية بالنسبة إلى اليتيم المصاب بعجز أو مرض عضال والذي تجاوز سنه  التزام
   .سنة 16ودون مورد رزق والتي تجاوزت ال طالب الجراية بالنسبة إلى البنت غير المتزوجة التزام

  . سنة، لفائدة صندوق ضمان النفقة وجراية الط�ق 20فاق سنھا  ،رزقمورد كل بنت غير متزوجة ودون  زامتال
  : ا�جتماعيةفيما يخص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 



  .  21تصريح على الشرف في عدم شغل يتيمة � مورد رزق لھا، تجاوز سنھا ال 
   .المنحة العائلية لفائدة المنتفع بجراية تقاعد أو جراية قرين باق على قيد الحياة أو منحة شيخوخة

  . سنة 21تصريح على الشرف في عدم الشغل لطفل معوق تجاوز الـ 
  . منحة الدخل الوحيد لفائدة المنتفع بجراية التقاعد أو جراية أرمل أو منحة شيخوخة

  . م الشغلالتصريح على الشرف بعد
 1985لسنة  12فترات قبل صدور القانون عدد الالتصريح عن الشرف بعدم سحب المساھمات بالنسبة إلى 

  . بخصوص مراجعة الجراية
  . وثيقة إنھاء التوكيل

  . إسناد تسبقة على حساب رأسمال عند وفاة، لفائدة القرين
   .مطلب كراء مسكن
   :فيما يتعلق بالكنام

   .الصندوقبإرجاع اeصل لمصالح  وا�لتزامعدم الحصول على قرار التكفل تصريح على الشرف في 
  . آ�ت طبيةو نظير من قرار تكفل بأعمال صحية 

   :الترابيةوزارة التجھيز وا?سكان والتھيئة 
  .الترخيص في تعاطي مھنة باعث عقاري

   .تصريح على الشرف بخصوص رأسمال نجاز مشاريع بعث عقاري � غير
  .في الميدان وبإطارات كفأة  ةبأھل الخبر �ستعانةلالباعث العقاري  التزام

لxشارة فإن قائمة الوثائق التي سيقع إلغاء التعريف بامضاء في شأنھا والتي تم تحديدھا بالرجوع إلى  و
أقرب الوزارات المعنية، ھي قابلة للزيادة وذلك كما سبق وأن ذكرنا لينعم المواطن بالخدمات المرجوة في 

  . اAجال ودون تعقيدات وبأقل التكاليف
   


