
 قائمة الخدمات على الخط
 

 1 منظومة "التصريح ودفع األداء عن بعد" االدارة اجلبائية -وزارة املالية 

 احتساب األداءات عن بعد والدفع بالقباضة المالية االدارة اجلبائية -وزارة املالية 

2 

 اإلضبارة الجبائية االدارة اجلبائية -وزارة املالية 

3 

 Fisc-e Sitاالطالع على الوضعيّة الجبائية  االدارة اجلبائية -ارة املالية وز 

4 

 5 االطالع على الخطايا المرورية واستخالصها االدارة اجلبائية -وزارة املالية 

 6 غنطةاختبار التصاريح الجبائية المودعة على حوامل مم االدارة اجلبائية -وزارة املالية 

 7 التصريح باألمتعة الشخصية "أمتعتي"  الديوانة التونسية

 8 سيارة "وضعيتي"االطالع على وضعية ال الديوانة التونسية

 9 مطلب ترخيص جوالن "رخصتي"   الديوانة التونسية

 10 لتعريفيّةالتصنيفة ا الديوانة التونسية

 11 األداءات الديوانية على العربات الديوانة التونسية

 12 خدمات الشبكةالدخول الى  شبكة تونس للتجارة

 13 االنخراط في شبكة تونس للتجارة شبكة تونس للتجارة

 Consultation préavis et avis 14 شبكة تونس للتجارة

 15 فضاء الخدمات للمهنيين ئة العامة للتأمنياهلي-وزارة املالية

 16 فضاء متابعة ومعالجة العرائض اهليئة العامة للتأمني-وزارة املالية

 17 شباك الحرفاء األجانب دالوكالة الوطنية للتبغ والوقي

 طلبيات متزودي التبغ الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

18 

 19 شباك للمترشح للتعاون الفني الوكالة التونسية للتعاون الفين

 20 شباك للمشغلين من الخارج  الوكالة التونسية للتعاون الفين

 21 تقديم العرائض  وكالة النهوض ابالستثمار اخلارجي 

 22 فضاء خاص للمستثمرين األجانب لتقييم خدمات وكالة النهوض باالستثمار الخارجي  وكالة النهوض ابالستثمار اخلارجي 

 Tunisia Investment Forum »  23 »التسجيل في  وكالة النهوض ابالستثمار اخلارجي 

 B2B 24التسجيل للمشاركة في لقائات  وكالة النهوض ابالستثمار اخلارجي 

 25 إيداع تصريح بالتخفيضات الموسمية لدى وزارة التجارة وزارة التجارة

ة المدعمة لدى وزارة التجارة )خدمة موجهة إيداع مطلب كمية استثنائية من الفارين وزارة التجارة

 للمخابز(

26 

 27 إرسال مطلب الترفيع في الفارينة المدعمة إلى وزارة التجارة )خدمة موجهة للمخابز( وزارة التجارة

 28 إيداع مطلب تغيير صنف المخبزة لدى وزارة التجارة وزارة التجارة

 29 تجارةإرسال مطلب تسوية وضعية مخبزة إلى وزارة ال وزارة التجارة

 30 إيداع مطلب لمراجعة أسعار األدوية لدى وزارة التجارة وزارة التجارة

 31 ت المستهلكين عن بعد لدى وزارة التجارةإيداع ومتابعة تشّكيا وزارة التجارة

 32 إيداع ومتابعة تشّكيات المهنيين عن بعد لدى وزارة التجارة وزارة التجارة

 33 إيداع ومتابعة الشكايات الخاصة بالسياح لدى وزارة التجارة وزارة التجارة

 34 تقديم مطلب لالنخراط في برنامج تأهيل الصناعة بالنسبة للمؤسسات بوزارة الصناعة وزارة الصناعة

 35 التسجيل في دورات التكوين والملتقيات لالعتماد تونس

املعهد الوطين للمواصفات وامللكية 
 36 استخراج محاضر وإجراءات تحيين المؤسّسة الصناعية

http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/ar/
http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/ar/
http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/ar/services-en-ligne-2/tele-liquidation-fiscale
http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/ar/services-en-ligne-2/tele-liquidation-fiscale
http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/ar/services-en-ligne-2/2017-06-06-12-04-36
http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/ar/services-en-ligne-2/2017-06-06-12-04-36
http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/ar/services-en-ligne-2/2015-11-06-16-15-01
https://amendes.finances.gov.tn/jsp/Amende/cons_amende.jsp
https://amendes.finances.gov.tn/jsp/Amende/cons_amende.jsp
http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/fr/services-en-ligne/tele-liquidation-fiscale
https://www.douane.gov.tn/declaration-des-effets-personnels/
https://www.douane.gov.tn/declaration-des-effets-personnels/
https://www.douane.gov.tn/ar/services-situation-vehicule-ar/
https://www.douane.gov.tn/demande-dautorisation-de-circulation/
https://www.douane.gov.tn/ar/features/tarifs-et-nomenclatures-ar/
https://www.douane.gov.tn/ar/features/taxation-de-vehicule-ar/
https://www.douane.gov.tn/ar/features/taxation-de-vehicule-ar/
http://www.tradenet.com.tn/portal/page/connexionAuReseauTradenet
http://www.tradenet.com.tn/portal/inscription?etape=1
http://www.tradenet.com.tn/portal/inscription?etape=1
http://www.tradenet.com.tn:90/
http://www.cga.gov.tn/index.php?id=82&L=1
http://www.cga.gov.tn/index.php?id=82&L=1
http://www.cga.gov.tn/index.php?id=83&L=1
http://www.cga.gov.tn/index.php?id=83&L=1
http://www.rnta-mtk.com.tn/ar/index.php
http://www.rnta-mtk.com.tn/ar/index.php
http://www.rnta-mtk.com.tn/ar/debitant.php
http://www.rnta-mtk.com.tn/ar/debitant.php
https://www.atct.tn/rh/ar/candidat
https://www.atct.tn/rh/ar/candidat
https://www.atct.tn/rh/ar/employeur
https://www.atct.tn/rh/ar/employeur
http://www.investintunisia.tn/Fr/reclamations_54_208
http://www.investintunisia.tn/Fr/reclamations_54_208
http://www.investintunisia.tn/Fr/accueil_46_33
http://www.investintunisia.tn/Fr/accueil_46_33
http://www.tunisiainvestmentforum.tn/En/Registration
http://www.tunisiainvestmentforum.tn/En/Registration
http://www.commerce.gov.tn/Fr/depot-declarations-des-soldes_71_66
http://www.commerce.gov.tn/Fr/depot-declarations-des-soldes_71_66
http://www.commerce.gov.tn/Fr/demandes-des-boulangeries_67_65_T1
http://www.commerce.gov.tn/Fr/demandes-des-boulangeries_67_65_T1
http://www.commerce.gov.tn/Fr/demandes-des-boulangeries_67_65_T2
http://www.commerce.gov.tn/Fr/demandes-des-boulangeries_67_65_T2
http://www.commerce.gov.tn/Fr/demandes-des-boulangeries_67_65_T3
http://www.commerce.gov.tn/Fr/demandes-des-boulangeries_67_65_T3
http://www.commerce.gov.tn/Fr/demandes-des-boulangeries_67_65_T4
http://www.commerce.gov.tn/Fr/homologation.php?code=330
http://www.commerce.gov.tn/Fr/homologation.php?code=330
http://www.commerce.gov.tn/Fr/reclamation.php?code=324
http://www.commerce.gov.tn/Fr/reclamation_pro_login.php?code=327
http://www.commerce.gov.tn/Fr/reclamation_pro_login.php?code=327
http://www.commerce.gov.tn/Fr/reclamation-des-touristes_11_63
http://www.commerce.gov.tn/Fr/reclamation-des-touristes_11_63
http://services.pmn.nat.tn/index.php/auth/index
http://services.pmn.nat.tn/index.php/auth/index
http://www.tunac.tn/index.html#?
http://www.tunac.tn/index.html#?
http://193.95.93.116/Fra/accueil_46_4
http://193.95.93.116/Fra/accueil_46_4


للمواصفات وامللكية املعهد الوطين 
 الصناعية

بيع المواصفات التونسيّة على الخّط وتسجيل طلب الحصول على المواصفات العالمية 

 من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
 

37 

املعهد الوطين للمواصفات وامللكية 
 38 توجيه ومتابعة تنبيه متعلق بالتصدير إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الصناعية

 39 استخالص المعاليم عن بعد لدى السجل الوطني للمؤسسات السجل الوطين للمؤسسات

 40 حجز التسمية أو االسم التجاري أو العالمة التجارية لدى السجل الوطني للمؤسسات السجل الوطين للمؤسسات

 41 استخراج جداول الموازنات الماليّة من السجل الوطني للمؤسسات السجل الوطين للمؤسسات

 42 استخراج جذاذة تعريف المؤسسة من السجل الوطني للمؤسسات السجل الوطين للمؤسسات

اء قطعة ارض بالمناطق الصناعية بصدد التفويت إلى الوكالة العقارية توجيه مطلب اقتن الوكالة العقارية الصناعية

 الصناعية
 

43 

 44 توجيه مطلب تظلم إلى الوكالة العقارية الصناعية الوكالة العقارية الصناعية

تسجيل وايداع التصريح بانجاز مشروع استثماري في الصناعة لدى وكالة النهوض  تجديدوكالة النهوض ابلصناعة وال

 بالصناعة والتجديد

45 

تسجيل وايداع التصريح بانجاز مشروع استثماري في الخدمات لدى وكالة النهوض  وكالة النهوض ابلصناعة والتجديد

 بالصناعة والتجديد

46 

االنخراط بفضاء العمالء و ايداع مطلب للحصول على المنتج لدى شركة إسمنت  امسنت بنزرت

 رتبنز

47 

 48 استخالص فاتورات الكهرباء والغاز الشركة التونسية للكهرابء والغاز

 49 رساليات القصيرة لطإّطالع على فواتير استهالك الكهرباء والغازخدمة فكّرني باإل الشركة التونسية للكهرابء والغاز

 50 االنخراط بالفضاء االفتراضي بالنسبة للحريف السكني الشركة التونسية للكهرابء والغاز

التسجيل بالمناظرات ومتابعة نتائج االنتدابات الخاصة بالشركة التونسية للكهرباء  الشركة التونسية للكهرابء والغاز

 والغاز  

51 

 52 ابعة مطلب خدمة عن بعد إلى الشركة التونسية للكهرباء والغازتوجيه ومت الشركة التونسية للكهرابء والغاز

 demande de devis 53طلب كشف األسعار  الشركة الوطنية لعجني احللفاء و الورق

 54 شباك دخول المتعاملين املركز الفين لصناعات الغذائية

 demande de devis 55طلب كشف األسعار  املركز الفين لصناعات الغذائية

 56 تحيين واالطالع على دليل المؤسسات الغذائية املركز الفين لصناعات الغذائية

 ة لدى وزارة البيئةإيداع اقتراحات بصندوق المقترحات حول البيئ وزارة البيئة
 

57 

 58 إيداع تشكيات الحرفاء ومتابعتها لدى الدّيوان الوطني للتّطهير الّديوان الوطين للّتطهري

 59 التواصل مع مكتب العالقات مع المواطن بالوكالة الوطنية لحماية المحيط الوكالة الوطنية حلماية احمليط

 تقديم مطلب تربص على الخط إلى البنك الوطني للجينات البنك الوطين للجينات
 

60 

 61 االنتدابات بالبنك الوطني للجينات لوطين للجيناتالبنك ا

http://193.95.93.125:8080/web/guest/normes
http://193.95.93.125:8080/web/guest/normes
http://193.95.93.116/Fra/alert-export_73_246
http://193.95.93.116/Fra/alert-export_73_246
https://www.registre-entreprises.tn/search/RCCDemandeService.do?action=getDemandePerstationPage#no-back-button
https://www.registre-entreprises.tn/search/RCCDemandeService.do?action=getDemandePerstationPage#no-back-button
https://www.beneficiaire-effectif.tn/login
https://www.beneficiaire-effectif.tn/login
https://www.registre-entreprises.tn/search/ExtraitRegistre.do?action=validateSearch
https://www.registre-entreprises.tn/search/ExtraitRegistre.do?action=validateSearch
https://www.registre-entreprises.tn/search/ExtraitRegistre.do?action=getPage
https://www.registre-entreprises.tn/search/ExtraitRegistre.do?action=getPage
http://www.afi.nat.tn/zones-industrielles/zones-en-cours-de-commercialisation/demande-dacquisition/
http://www.afi.nat.tn/zones-industrielles/zones-en-cours-de-commercialisation/demande-dacquisition/
http://www.afi.nat.tn/relation-avec-le-citoyen/reclamation/
http://www.afi.nat.tn/relation-avec-le-citoyen/reclamation/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/declaration.asp
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/declaration.asp
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/declaration.asp
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/declaration.asp
http://www.lescimentsdebizerte.ind.tn/Connect.php
http://www.lescimentsdebizerte.ind.tn/Connect.php
http://www.steg.com.tn/ar/clients_res/inscription.php
http://www.steg.com.tn/ar/clients_res/inscription.php
https://www.steg.com.tn/ar/clients_res/sms.html
https://www.steg.com.tn/ar/clients_res/inscription.php
https://www.steg.com.tn/ar/clients_res/inscription.php
http://concours.steg.com.tn/fr/concours/avis.php
http://concours.steg.com.tn/fr/concours/avis.php
https://www.steg.com.tn/fr/demande/demande.php
http://www.sncpa.com.tn/devisar.php
http://www.ctaa.com.tn/services-en-ligne/annuaire-des-entreprises/
http://www.ctaa.com.tn/services-en-ligne/annuaire-des-entreprises/
http://www.ctaa.com.tn/services-en-ligne/demande-de-devis/
http://www.ctaa.com.tn/services-en-ligne/annuaire-des-entreprises/
http://www.ctaa.com.tn/services-en-ligne/annuaire-des-entreprises/
http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=154&L=0#.XL331Y0Uldh
http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=154&L=0#.XL331Y0Uldh
http://www.onas.nat.tn/Fr/contact.php?code=56
http://www.onas.nat.tn/Fr/contact.php?code=56
http://www.anpe.nat.tn/Fr/bureau-de-relation-avec-les-citoyens_128_157
http://www.anpe.nat.tn/Fr/bureau-de-relation-avec-les-citoyens_128_157
http://www.bng.nat.tn/index.php/demande-de-stage
http://www.bng.nat.tn/index.php/demande-de-stage
http://www.bng.nat.tn/index.php/concours-de-recrutement
http://www.bng.nat.tn/index.php/concours-de-recrutement


 اجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم األساسي العام والتقني  وزارة الرتبية
 

62 

 التسجيل ومتابعة نتائج المناظرات الداخلية  للترقية وزارة الرتبية
 

63 

 عدادية النموذجية بوزارة التربيةالترشح الجتياز مناظرة الدخول للمدارس اإل وزارة الرتبية
 

64 

 الترشح الجتياز مناظرة الدخول للمعاهد الثانوية النموذجية بوزارة التربية وزارة الرتبية
 

65 

 66 الفضاء الرقمي للمدرس في المدارس االعدادية والمعاهد الثانوية وزارة الرتبية

 67 فضاء الولي رتبيةوزارة ال

 68 التسجيل عن بعد للمناظرات الخاصة بوزارة التربية، والحصول نتائج المناظرات وزارة الرتبية

 69 معالجة االقتراحات والشكاوي وزارة الرتبية

 التسجيل الجتياز امتحان البكالوريا بوزارة التربية وزارة الرتبية
 

70 

ة الخاصة بالدورة التدريبية سحب االستدعاءات للمشاركة في المناظرة  الخارجي وزارة الرتبية

 للحصول على درجة الماجستير المهني في علوم التربية

71 

 72 الفضاء الرقمي للمدارس االبتدائية "مدرستي"  املركز الوطين للتكنولوجيات يف الرتبية

 الفضاء الرقمي للمراجعة والتدارك بالمركز الوطني البيداغوجي املركز الوطين البيداغوجي
 

73 

 74 فضاء المناظرات الوطنية للدخول لمؤسسات تكوين المهندسين  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 75 فضاء المنح والقروض الجامعية في الخارج والبحث العلمي وزارة التعليم العايل

 76 اه تونسي تسجيل موضوع أطروحة من قبل طالب دكتور وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 تسجيل موضوع أطروحة من قبل طالب دكتوراه أجنبي بتونس وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 

77 

 78 البحث وإيجاد طالب الدكتوراه من طرف مدير األطروحة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 خدمات السكن الجامعي و المنح الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال
 

79 

 خدمات السكن الجامعي و المنح الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط وان اخلدمات اجلامعية للوسطدي
 

80 

 خدمات السكن الجامعي و المنح الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب
 

81 

 82 التسجيل بالجامعة االفتراضية بتونس جامعة تونس االفرتاضية

املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي 
 تقديم و متابعة طلب للتزود بوثائق من الخارج  والتقين

 

83 

 سالحجز عن بعد لزيارة الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتون مدينة العلوم
 

84 

 85 التسجيل على الخط في مهرجان العلوم بقصر العلوم بالمنستير قصر العلوم ابملنستري

 بجامعة منوبة )طالب، استاذ، موظف( التسجيل بفضاء المستخدم جامعة منوبة
 

86 

 87 توجيه مطلب للمشاركة في مناظرة إعادة التوجيه جامعة املنستري

 ب، استاذ، موظف(التسجيل بفضاء المستخدم بجامعة قفصة )طال جامعة قفصة
 

88 

http://www.neuf.edunet.tn/
http://www.neuf.edunet.tn/
http://concours.edunet.tn/promotion/2018/professeurs_secondaire/resultat/menuconcours.php
http://concours.edunet.tn/promotion/2018/professeurs_secondaire/resultat/menuconcours.php
http://www.six.edunet.tn/
http://www.six.edunet.tn/
http://www.six.edunet.tn/
http://www.six.edunet.tn/
https://parent.education.tn/
https://parent.education.tn/
http://www.education.gov.tn/
http://www.education.gov.tn/
http://www.education.gov.tn/
http://www.education.gov.tn/
http://www.inscription.edunet.tn/
http://www.inscription.edunet.tn/
http://www.education.gov.tn/
http://www.education.gov.tn/
http://www.ent.cnte.tn/ent/
http://www.ent.cnte.tn/ent/
http://ecole.edunet.tn/
http://ecole.edunet.tn/
http://www.cningenieur.rnu.tn/fr/f_conc.htm
http://www.cningenieur.rnu.tn/fr/f_conc.htm
https://www.best.rnu.tn/fr/etudiant.htm
https://www.best.rnu.tn/fr/etudiant.htm
http://www.theses.rnu.tn/fr/dynamique/preinscription.php
http://www.theses.rnu.tn/fr/dynamique/preinscription2.php
http://www.theses.rnu.tn/fr/dynamique/preinscription2.php
http://www.theses.rnu.tn/fr/dynamique/inscription.php
http://www.theses.rnu.tn/fr/dynamique/inscription.php
https://www.ooun.rnu.tn/web/ar/service_en_ligne.html
https://www.ooun.rnu.tn/web/ar/service_en_ligne.html
http://www.oouc.rnu.tn/etudiant/
http://www.oouc.rnu.tn/etudiant/
http://www.oous.rnu.tn/PackOffice/esp_etud/index.php?p=welcome
http://www.oous.rnu.tn/PackOffice/esp_etud/index.php?p=welcome
https://www.uvt.rnu.tn/futur-etudiant/inscription
https://www.uvt.rnu.tn/futur-etudiant/inscription
http://cnudst.rnrt.tn/produits-et-services/commande-documents-etranger/
http://cnudst.rnrt.tn/produits-et-services/commande-documents-etranger/
http://www.cst.rnu.tn/ar/onlineReservation/new
http://www.cst.rnu.tn/ar/onlineReservation/new
https://form.jotform.com/200482514623549
https://form.jotform.com/200482514623549
http://www.uma.rnu.tn/inscription.php?code=210&type_profil=1
http://www.uma.rnu.tn/inscription.php?code=210&type_profil=1
http://www.um.rnu.tn/orientation
http://www.um.rnu.tn/orientation
http://www.ugaf.rnu.tn/inscription.php
http://www.ugaf.rnu.tn/inscription.php


 89 توجيه مطلب خدمة إلى جامعة قفصة ) شهادة في االجر،...( جامعة قفصة

 90 توجيه شكوى إلى جامعة قابس و متابعتها جامعة قفصة

 91 التسجيل بفضاء المستخدم بجامعة قابس )طالب، استاذ، موظف( جامعة قابس

 92 ات بوزارة الفالحةالتسجيل على الخط ومتابعة االنتداب وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية

 توجيه مطلب للمشاركة بمعرض في الخارج وكالة النهوض ابالستثمارات الفالحية
 

93 

 توجيه مطلب للمشاركة في محاضن المؤسسات  وكالة النهوض ابالستثمارات الفالحية
 

94 

 توجيه عروض الشراكة على الخط وكالة النهوض ابالستثمارات الفالحية
 

95 

 96 خالص الفواتير عن بعد   الل وتوزيع املـيـاهالشركة الوطنية الستغ

 97 توجيه العرائض على الخط ومتابعتها  الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املـيـاه

 98 تقديم طلبات تزود عن بعد للحرفاء  نسية للدواجنالشركة التو 

املعهد الوطين للبحوث يف اهلندسة الريفية 
 99 توجيه اإلقتراحات عن بعد واملياه والغاابت

 10 حجز موعد فحص طبّي من قبل الّرياضيّين والجمعيّات ب وعلوم الرايضةاملركز الوطين للط 

 101 ظرات العموميةتسجيل مترشح جديد بالبوابة الوطنية للمنا وزارة التكوين املهين والتشغيل

 102 توجيه ومتابعة مطلب توظيف بالبوابة الوطنية للمناظرات العمومية وزارة التكوين املهين والتشغيل

 103 جيل هيكل عمومي بالبوابة الوطنية للمناظرات العموميةتس وزارة التكوين املهين والتشغيل

 104 التسجيل بفضاء طالبي الشغل، إيداع و متابعة عروض الشغل  الوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل املستقل

 إيداع ومتابعة الملفات الخاصة بإنتداب األجانب بتونس  الوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل املستقل
 

105 

 106 فضاء الشركات الدولية العارضة لوظائف الشغل بالخارج  الوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل املستقل

 107 ج : تسجيل طالب الشغل بفضاء التوظيف بالخارجفضاء الشغل بالخار الوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل املستقل

 النفاذ للفضاء الخاص بطالب الشغل  الوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل املستقل
 

108 

 نشر عروض االنتدابات من قبل أصحاب المؤّسسات الوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل املستقل
 

109 

املركز الوطين للتكوين املستمر والرتقية 
 110 الينالتكوين عن بعد بالمدرسة المفتوحة للشغ املهنية

 تعمير مطلب االنخراط في السجل الوطني لكفاءات المسنين  وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
 

111 

http://www.ugaf.rnu.tn/demande.php
http://www.ugaf.rnu.tn/demande.php
http://www.univgb.rnu.tn/Fr/reclamation_58_326
http://www.univgb.rnu.tn/Fr/reclamation_58_326
http://www.univgb.rnu.tn/Fr/_erreurlogin_3
http://www.univgb.rnu.tn/Fr/_erreurlogin_3
http://www.agriculture.tn/?p=4761
http://www.apia.com.tn/ar/formulaires/participation_salon_etranger
http://www.apia.com.tn/ar/formulaires/participation_salon_etranger
http://www.apia.com.tn/ar/formulaires/candidature_pepinieres_entreprises
http://www.apia.com.tn/ar/formulaires/candidature_pepinieres_entreprises
http://www.apia.com.tn/ar/formulaires/demande_partenariat
http://www.apia.com.tn/ar/formulaires/demande_partenariat
https://www.sonede.com.tn/index.php?id=63&L=0
https://www.sonede.com.tn/index.php?id=62
https://www.sonede.com.tn/index.php?id=62
http://www.sotavi.com.tn/?id=29
http://www.sotavi.com.tn/?id=29
http://www.inrgref.agrinet.tn/ar/?p=22
http://www.inrgref.agrinet.tn/ar/?p=22
http://www.cnms.nat.tn/contact2.php?r=2
http://www.cnms.nat.tn/contact2.php?r=2
https://www.concours.gov.tn/P1/index1.aspx?id=1
https://www.concours.gov.tn/
https://www.concours.gov.tn/
https://www.concours.gov.tn/P1/index3.aspx?id=3
http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?page=11&menu=6
http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?page=11&menu=6
http://www.emploi.gov.tn/depot-et-suivi-en-ligne-des-demandes-demploi-des-etrangers-en-tunisie/
http://www.emploi.gov.tn/depot-et-suivi-en-ligne-des-demandes-demploi-des-etrangers-en-tunisie/
http://www.aneti-international.tn/ar/user/create/entreprise
http://www.aneti-international.tn/ar/user/create/entreprise
http://www.aneti-international.tn/user/create/candidat
http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?menu1=82&page=118
http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?menu1=82&page=118
http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?page=110&menu1=43
http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?page=110&menu1=43
http://www.ipst.edunet.tn/login/index.php
http://www.kafaet-mousenine.nat.tn/inscription.asp
http://www.kafaet-mousenine.nat.tn/inscription.asp


 112 التسجيل عن بعد للمشاركة في وحدات التدريب املركز الوطين لإلعالمّية املوّجهة للطفل

 113 توجيه مطلب لحجز واستئجار قاعة املركز الوطين لإلعالمّية املوّجهة للطفل

 114 توجيه طلب مساعدة طبية معهد الّصحة و الّسالمة املهنّية

 توجيه مطلب مساعدة فنية  معهد الّصحة و الّسالمة املهنّية
 

115 

 توجيه مطلب للقيام بتحاليل باراكلينيك معهد الّصحة و الّسالمة املهنّية
 

116 

  biotoxicologiqueتوجيه مطلب للقيام بتحاليل السمية الحيوية  معهد الّصحة و الّسالمة املهنّية
 

117 

 118 التسجيل بالدروس الصيفية للغة العربية الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج ديوان التونسيني ابخلارج 

 119 سجل الكفاءات التونسية بالخارجالتسجيل في  ديوان التونسيني ابخلارج 

 120 التسجيل في جمعيات التونسيين بالخارج على الخط ديوان التونسيني ابخلارج 

وطين للتقاعد واحليطة الصندوق ال
 121 التسجيل بالفضاء الخاص بالمؤسسات المشغلة االجتماعية

الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة 
 122 رف الوحيد الحصول على المع االجتماعية

الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة 
 123 وضع المعلومات المتعلقة بالحسابات الفردية على الخط االجتماعية

الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة 
 االجتماعية

التسجيل و النفاذ إلى الفضاء الخاص للمتقاعدين والمنخرطين النشيطين في تونس أو في 

 الخارج في نطاق التعاون الفني

124 

الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة 
 بالمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية التسجيل بالفضاء الخاص االجتماعية

 

125 

الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة 
 تحيين البيانات الشخصية لمنخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية االجتماعية

 

126 

 127 بعد عن المساهمات ودفع باألجور التصريح بمنظومة االنخراط جتماعيالصندوق الوطين للضمان اال

 128 األجراء غير العملة - البنكية البطاقة طريق عن بعد عن المساهمات دفع الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

 129 بالنسبة للمؤجرين تدوين و تحميل التصاريح باألجور الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

 130 العائلية المنافع - الجرايات - القروض - المهنية الحياة عن كشف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

 131 ج من قبل المضمونين االجتماعيين متابعة استرجاع مصاريف العال الصندوق الوطين للتأمني على املرض

متابعة المؤجر لملفات حوادث الشغل و األمراض المهنية و منح الوضع والمرض  الصندوق الوطين للتأمني على املرض

 الخاصة بالمنظورين 

132 

 توجيه ومتابعة العرائض على الخط وزارة النقل
 

133 

 134 خدمة بيع اشتراكات النّقل عن بعد سيالربيد التون

 135 توجيه مقترحات على الخط لشركة  النقل بتونس نقل تونس

http://www.cnipe.tn/sessions-de-formation/
http://www.cnipe.tn/sessions-de-formation/
http://www.cnipe.tn/sessions-de-formation/
http://www.cnipe.tn/sessions-de-formation/
http://www.isst.nat.tn/fr/staticForm?id=3&type=1
http://www.isst.nat.tn/fr/staticForm?id=3&type=1
http://www.isst.nat.tn/fr/staticForm?id=3&type=2
http://www.isst.nat.tn/fr/staticForm?id=3&type=2
http://www.isst.nat.tn/fr/staticForm?id=1
http://www.isst.nat.tn/fr/staticForm?id=1
http://www.isst.nat.tn/fr/staticForm?id=2
http://www.isst.nat.tn/fr/staticForm?id=2
http://ote.nat.tn/?id=103
http://ote.nat.tn/?id=103
http://ote.nat.tn/competences-tunisienne-a-etranger/formulaire-dinscription-competences/
http://ote.nat.tn/assosciations-de-tunisiens-a-etranger/formulaire-dinscription-associations-de-tunisiens-a-letranger/
http://ote.nat.tn/assosciations-de-tunisiens-a-etranger/formulaire-dinscription-associations-de-tunisiens-a-letranger/
https://employeur.cnrps.nat.tn/fr
https://employeur.cnrps.nat.tn/fr
https://www.cnrps.nat.tn/pratiques/mon-identifiant-cnrps
http://www.cnrps.nat.tn/fr/caisse-et-prestations/la-cnrps/historique
http://www.cnrps.nat.tn/fr/caisse-et-prestations/la-cnrps/historique
http://www.cnrps.nat.tn/ar/home
http://www.cnrps.nat.tn/ar/home
http://www.cnrps.nat.tn/ar/home
http://www.cnrps.nat.tn/ar/home
http://www.cnrps.nat.tn/ar/home
http://www.cnrps.nat.tn/ar/home
http://www.e-cnss.nat.tn/tdspc/
http://tdspc.cnss.tn/Prelistes/pages/Connection.xhtml
http://tdspc.cnss.tn/Prelistes/pages/Connection.xhtml
http://www.cnss.tn/web/salarie/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fsalarie%2Fmes_pensions
https://www.cnam.nat.tn/Online/pages/authentif_ent.jsp
https://www.cnam.nat.tn/Online/pages/authentif_ent.jsp
http://www.transport.tn/reclamation/fr/new
http://www.transport.tn/reclamation/fr/new
https://www.ichtirak.poste.tn/Abonnements/Home/Home.aspx
https://www.ichtirak.poste.tn/Abonnements/Home/Home.aspx
https://www.transtu.tn/ar/support
https://www.transtu.tn/ar/support


 136 النفاذ إلى فضاء األعوان بالشركة الجهوية للنقل ببنزرت الشركة اجلهوية للنقل ببنزرت

 137 جامعية البيع اإللكتروني لالشتراكات المدنية وال الشركة اجلهوية للنقل ببنزرت

 138 بيع اإلشتراكات عن بعد الشركة اجلهوية للنقل ببنزرت

 139 وجيه مقترحات على الخط للشركة الجهوية للنقل ببنزرتت الشركة اجلهوية للنقل ببنزرت

 140 توجيه شكاوى على الخط  شركة تونس للشبكة احلديدية السريعة 

 141 ز واقتناء تذاكر الطيران عن بعد حج اخلطوط التونسية

 حجز رحلة عن بعد اخلطوط التونسية
 

142 

 143 ير أوقات السفرة على الخطتغي اخلطوط التونسية

 144 (dinars-eاستخالص التذاكر عن طريق بطاقة ) اخلطوط التونسية

 االنخراط في فضاء فيديليس اخلطوط التونسية
 

145 

 146 دبيع التّذاكر واالشتراكات والخالص عن بع الشركة الوطنّية للّسكك احلديديّة الّتونسّية

 147 استخالص قسط من اشتراك مدرسي عن بعد الشركة الوطنّية للّسكك احلديديّة الّتونسّية

 البيع االلكتروني للبطاقات )البطاقة الّزرقاء، بطاقة الحريف الوفّي، بطاقة شاب( ة للّسكك احلديديّة الّتونسّيةالشركة الوطنيّ 
 

148 

 149 حجز واقتناء التّذاكر عن بعد الشركة التونسية للمالحة

 150 بالرصيف عند التصديروالمجرورات  تالحاويارسو  معاليمالدفع اإللكتروني ل الشركة التونسية للشحن والرتصيف 

 151 حجز واقتناء التذاكر على الخط قرقنةالشركة اجلديدة للنقل ب

 152 فضاء مدارس تعليم السياقة  الوكالة الفنية للنقل الربي

 153 متابعة مواعيد وقرارات لجان سحب رخص السياقة الوكالة الفنية للنقل الربي

 154 امتحان الّسياقة النظري والتّطبيقي  التسجيل عن بعد لحجز موعد اجتياز الوكالة الفنية للنقل الربي

 155 وضعية عربة االطالع على الوكالة الفنية للنقل الربي

 156 تسجيل ومتابعة الترشحات لمناظرة ممتحن الوكالة الفنية للنقل الربي

 STCW 157التحقق من الشهائد  ديوان البحريّة التجاريّة واملوانئ

 158 النفاذ إلى خدمة التحويالت اإللكترونية وسترن يونيون  الربيد التونسي

 159 اإلشتراك والتصرف في الحسابات البريدية الجارية وحسابات اإلدخار  الربيد التونسي

 160 النفاذ إلى خدمة التحويل المالي السريع الخاصة بالبريد التونسي )حوالة في دقيقة( الربيد التونسي

 161   شراء ومتابعة الحساب وتغيير الرمز وتمديد صالحية البطاقات البريدية اإللكترونية الربيد التونسي

 162 النفاذ إلى فضاء التدريب المهني عن بعد بالبريد التونسي الربيد التونسي

 البرقيات االكترونية العاجلة )الدفع بالدينار االلكتروني(إرسال و متابعة  الربيد التونسي
 

163 

 164 القيام بعمليات التحويالت الماليّة بين الحسابات البريدية الجارية بالبريد التونسي الربيد التونسي

 165 استخالص الفواتير عبر االنترنات لدى البريد التونسي الربيد التونسي

http://www.srtbizerte.com.tn/ar/connexion.php
http://www.srtbizerte.com.tn/ar/connexion.php
http://www.srtbizerte.com.tn/rubrique.php?id_rub=6&id_sorub=26
http://www.ichtirak.poste.tn/SRT/Vente.aspx?CodeSociete=SRTB
http://www.ichtirak.poste.tn/SRT/Vente.aspx?CodeSociete=SRTB
http://www.srtbizerte.com.tn/ar/rubrique.php?id_rub=7&id_sorub=21
http://rfr.tn/plaintes/
http://rfr.tn/plaintes/
http://www.tunisair.com/site/publish/content/default.asp?lang=ar
http://www.tunisair.com.tn/site/publish/content/#tabsSSCI-1
http://www.tunisair.com.tn/site/publish/content/#tabsSSCI-1
http://www.tunisair.com.tn/site/publish/content/#tabsSSCI-1
http://www.tunisair.com/site/publish/content/default.asp?lang=ar
http://www.tunisair.com.tn/site/publish/module/adhesiononlines_ar.asp
http://www.tunisair.com.tn/site/publish/module/adhesiononlines_ar.asp
http://www.sncft.com.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF_57_29
http://www.sncft.com.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF_58_30_choix_3
http://www.sncft.com.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF_58_30_choix_3
http://www.sncft.com.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_59_72
http://www.sncft.com.tn/Ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_59_72
http://www.ctn.com.tn/
http://www.ctn.com.tn/
https://www.stam.com.tn/facture/
http://www.sonotrak.tn/reservation/
http://www.sonotrak.tn/reservation/
https://www.attt.com.tn/autoecole.php?code_menu=74&code_p=4
https://www.attt.com.tn/autoecole.php?code_menu=74&code_p=4
https://www.attt.com.tn/infraction.php?code_menu=71&code_p=4
https://www.attt.com.tn/infraction.php?code_menu=71&code_p=4
https://www.attt.com.tn/infraction.php?code_menu=71&code_p=4
https://www.attt.com.tn/contentieux.php?lang=ar&code_menu=67&code_p=4
https://www.attt.com.tn/DEV_WEB_aa/exam/index.php?code_menu=74&code_p=4
https://www.attt.com.tn/DEV_WEB_aa/exam/index.php?code_menu=74&code_p=4
http://www.ommp.nat.tn/CERTIFICATE/
https://www.e-dinar.poste.tn/west/enc.jsp
https://www.e-dinar.poste.tn/west/enc.jsp
https://www.ccpnet.poste.tn/fr/idehom.html
https://www.ccpnet.poste.tn/fr/idehom.html
http://www.e-shop.poste.tn/mandat_saisie.php
http://www.e-shop.poste.tn/mandat_saisie.php
https://www.e-dinar.poste.tn/fr/
http://www.postelearning.poste.tn/accueil/index.html
http://www.postelearning.poste.tn/accueil/index.html
https://www.webtelegram.poste.tn/Telegram/public/index.jsp
https://www.webtelegram.poste.tn/Telegram/public/index.jsp
http://www.ccpnet.poste.tn/ar/
http://www.ccpnet.poste.tn/ar/
https://www.fatouranet.poste.tn/fn/home.jsp
https://www.fatouranet.poste.tn/fn/home.jsp


 دينار،...( لدى البريد التونسي-شحن البطاقات البريدية اإللكترونية )ء الربيد التونسي
 

166 

 167 شراء الطوابع البريدية عن بعد من البريد التونسي الربيد التونسي

 168 النفاذ إلى خدمة تهاني للبريد التونسي الربيد التونسي

 االنتفاع بخدمة أزهار البريد التونسي والمنتوجات الفنية الربيد التونسي
 

169 

 المتابعة الحينية لبعائثكم لدى البريد التونسي الربيد التونسي
 

170 

 171 عبر المساهمة والدفع االلكتروني لدى  البريد التونسي  COVID-19محاربة  الربيد التونسي

 172 عن بعد لدى البريد التونسياستخالص جرايات التقاعد   الربيد التونسي

 النفاذ إلى خدمة البريد اإللكتروني  الربيد التونسي
 

173 

 اإلطالع وخالص الفواتير لجميع أنواع خطوط الهاتف  اتصاالت تونس
 

174 

 توجيه  ومتابعة مطلب شكوى أو الحصول على معلومات  اتصاالت تونس
 

175 

  visioconfت إلجراء مكالمة جماعية أو مكالمة توجيه مطلب حجز عبر اإلنترن اتصاالت تونس
 

176 

 177 توجيه طلب وخالص شهادة المصادقة االلكترونية الوكالة الوطنية للمصادقة االلكرتونية

 178 لى خدمة تسجيل أسماء النطاقات عن طريق مزود نفاذ لألنترنات عمومي النفاذ إ الوكالة التونسية لالنرتانت

 179 النفاذ إلى الشباك الموحد مركز البحوث و الدراسات لالتصاالت

 180 تناء تذاكر لحضور تظاهرات أيّام قرطاج السينمائيّة أوالمسرحيّةاق وزارة الشؤون الثقافية

 181 الحصول على رخصة للمشاركة بإنتاج في أيّام  قرطاج السينمائيّة وزارة الشؤون الثقافية

 182 فضاء خاص بالباحثين والطلبة املعهد الوطين للرتاث

 متابعة مآل مطالب ترسيم العقود  للملكية العقارية الديوان الوطين
 

183 

 184 متابعة انجاز شهائد الملكية المودعة للملكية العقارية الديوان الوطين

 185 اإلطالع  ومتابعة تنفيذ االحكام بالتسجيل بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية للملكية العقارية الديوان الوطين

 186 توجيه ومتابعة مطالب متعلقة باالبالغ عن اإلعتداءات على ملك الدولة  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 متابعة مطالب االختبارات المودعة لدى وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
 

187 

 188 توجيه ومتابعة مطلب إسناد عقار وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 توجيه ومتابعة مطلب للحصول على شهادة رفع اليد وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
 

189 

متابعة الشكايات والمحاضر والقضايا لدى مختلف محاكم الجمهورية من طرف  وزارة العدل

 المتقاضين

190 

دى مختلف محاكم الجمهورية من طرف متابعة الشكايات والمحاضر والقضايا ل وزارة العدل

 المحامين

191 

متابعة إنتداب تالمذة ضباط صف تقنيين سامين لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي   وزارة الدفاع الوطين

 :إختصاص رصد جوي

192 

متابعة وتحيين مطلب ترشح لمناظرة انتداب ضباط صف بحرية بوزارة الدفاع  وزارة الدفاع الوطين

 الوطني.

193 

http://www.ccpnet.poste.tn/ar/
http://www.ccpnet.poste.tn/ar/
http://www.e-stamps.poste.tn/fr/default.asp?Ses=20520120918135731555
http://www.e-stamps.poste.tn/fr/default.asp?Ses=20520120918135731555
http://www.webtelegram.poste.tn/Telegram/tahani/
http://www.webtelegram.poste.tn/Telegram/tahani/
https://www.e-fleurs.poste.tn/
https://www.e-fleurs.poste.tn/
http://www.rapidposte.poste.tn/fr/suivi.html
http://www.rapidposte.poste.tn/fr/suivi.html
http://1818.poste.tn/epay.asp?fbclid=IwAR3an_T4IrA5c0ohopoDoXHzlMqT9Vqg2ImL0aOIC8bwE6WVGVvQ7TmnOkM
http://pension.poste.tn/
http://www.mailpost.tn/portail/fr/index.html
http://www.mailpost.tn/portail/fr/index.html
https://www.tunisietelecom.tn/_layouts/15/MCS.TT.Internet.UI.Selfcare/SignInPage.aspx?ReturnUrl=%2fParticulier%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FParticulier%252FPages%252FConsultationFacture%252Easpx&Source=%2FParticulier%2FPages%2FConsu
https://www.tunisietelecom.tn/_layouts/15/MCS.TT.Internet.UI.Selfcare/SignInPage.aspx?ReturnUrl=%2fParticulier%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FParticulier%252FPages%252FConsultationFacture%252Easpx&Source=%2FParticulier%2FPages%2FConsu
https://www.tunisietelecom.tn/Fr/Particulier/Assistance/renseignement
https://www.tunisietelecom.tn/Fr/Particulier/Assistance/renseignement
https://www.tunisietelecom.tn/Fr/Entreprise/Inscription/R%C3%A9servation
https://www.tunisietelecom.tn/Fr/Entreprise/Inscription/R%C3%A9servation
https://ecert.tuntrust.tn/
https://ecert.tuntrust.tn/
http://www.registre.tn/fr/
https://www.cert.tn/fr/espace_client_gu
https://www.cert.tn/fr/espace_client_gu
https://www.jcctunisie.org/
https://www.jcctunisie.org/
https://www.jcctunisie.org/
http://www.inp.rnrt.tn/
http://www.inp.rnrt.tn/
http://www.cpf.gov.tn/cpfsite/Arabe/index.php
http://www.cpf.gov.tn/cpfsite/Arabe/index.php
http://www.cpf.gov.tn/cpfsite/Arabe/index.php
http://www.cpf.gov.tn/cpfsite/Arabe/index.php
http://www.cpf.gov.tn/cpfsite/Arabe/index.php
http://www.cpf.gov.tn/cpfsite/Arabe/index.php
https://reclamation.domainetat.tn/reclamation/formulaire.php
http://servicenligne.domainetat.tn/ServicesOnline/demande.html#/login
http://servicenligne.domainetat.tn/ServicesOnline/demande.html#/login
http://servicenligne.domainetat.tn/ServicesOnline/demande.html#/Atr
http://servicenligne.domainetat.tn/ServicesOnline/demande.html#/Atr
http://servicenligne.domainetat.tn/ServicesOnline/demande.html#/Ml
http://servicenligne.domainetat.tn/ServicesOnline/demande.html#/Ml
http://services.e-justice.tn/EJusticeAr/reportGroup.action;jsessionid=DC0EF59651796B3283279057B1007A13
http://services.e-justice.tn/EJusticeAr/reportGroup.action;jsessionid=DC0EF59651796B3283279057B1007A13
http://services.e-justice.tn/EJustice/login_espace_prive.jsp
http://services.e-justice.tn/EJustice/login_espace_prive.jsp
http://www.emaa.defense.tn/suivi_emaa_metrotech/suivi.php
http://www.emaa.defense.tn/suivi_emaa_metrotech/suivi.php
http://www.services.defense.tn/apps/OM/app_om_suivi/
http://www.services.defense.tn/apps/OM/app_om_suivi/


 194 ين مطلب ترشح لمناظرة انتداب رقباء بحرية لفائدة جيش البحرمتابعة وتحي وزارة الدفاع الوطين

متابعة مطالب إنتداب تالمذة ضباط صف لجيش الطيران للتكوين والحصول على  وزارة الدفاع الوطين

 الشهادة الوطنية لطإجازة التطبيقية

195 

 Télépéageالخالص عن بعد لمفاتيح  لطرقات السيارةتونس ل

196 

 197 على الخط 3طلب البطاقة عدد  وزارة الداخلية

 198 مواطن -تقديم العرائض : إ رائسة احلكومة

 TUNEPS 199الشراء العمومي على الخط :  رائسة احلكومة

 200 مية على الخطالصفقات العمو رائسة احلكومة

 201 ستشارات العمومية على الخطاال رائسة احلكومة

 COVID  202-19للتضامن ضد 1818التبرع لصندوق  رائسة احلكومة

 203 خالل فترة الحجر الصحي طلب ترخيص للجوالن المهني رائسة احلكومة

 

http://www.services.defense.tn/apps/QUART/app_quart_suivi/
http://www.emaa.defense.tn/emaa_tech_suivi/
http://www.emaa.defense.tn/emaa_tech_suivi/
https://customer.tunisieautoroutes.tn/login
https://b3.interieur.gov.tn/demande
https://www.e-people.gov.tn/main.do
https://www.tuneps.tn/index.do
http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/content/index.php?lang=ar
http://1818.poste.tn/epay.asp
http://www.autorisation.gov.tn/

