قائمة الخدمات على الخط
1

منظومة "التصريح ودفع األداء عن بعد"

وزارة املالية  -االدارة اجلبائية

2

احتساب األداءات عن بعد والدفع بالقباضة المالية

وزارة املالية  -االدارة اجلبائية

3

اإلضبارة الجبائية

وزارة املالية  -االدارة اجلبائية

4

االطالع على الوضعيّة الجبائية e Sit-Fisc
االطالع على الخطايا المرورية واستخالصها

وزارة املالية  -االدارة اجلبائية
وزارة املالية  -االدارة اجلبائية

6

اختبار التصاريح الجبائية المودعة على حوامل ممغنطة

وزارة املالية  -االدارة اجلبائية

7

التصريح باألمتعة الشخصية "أمتعتي"

الديوانة التونسية

8

االطالع على وضعية السيارة "وضعيتي"

الديوانة التونسية

9

مطلب ترخيص جوالن "رخصتي"

الديوانة التونسية

10

التصنيفة التعريفيّة

الديوانة التونسية

11

األداءات الديوانية على العربات

الديوانة التونسية

12

الدخول الى خدمات الشبكة

شبكة تونس للتجارة

13

االنخراط في شبكة تونس للتجارة

شبكة تونس للتجارة

14

Consultation préavis et avis

شبكة تونس للتجارة

15

فضاء الخدمات للمهنيين

وزارة املالية-اهليئة العامة للتأمني

16

فضاء متابعة ومعالجة العرائض

وزارة املالية-اهليئة العامة للتأمني

17

شباك الحرفاء األجانب

الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

18

طلبيات متزودي التبغ
شباك للمترشح للتعاون الفني

الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
الوكالة التونسية للتعاون الفين

20

شباك للمشغلين من الخارج

الوكالة التونسية للتعاون الفين

21

تقديم العرائض

وكالة النهوض ابالستثمار اخلارجي

5

19

22

فضاء خاص للمستثمرين األجانب لتقييم خدمات وكالة النهوض باالستثمار الخارجي

وكالة النهوض ابالستثمار اخلارجي

23

التسجيل في « » Forum Tunisia Investment

وكالة النهوض ابالستثمار اخلارجي

24

التسجيل للمشاركة في لقائات B2B

وكالة النهوض ابالستثمار اخلارجي

25

إيداع تصريح بالتخفيضات الموسمية لدى وزارة التجارة
إيداع مطلب كمية استثنائية من الفارينة المدعمة لدى وزارة التجارة (خدمة موجهة
للمخابز)
إرسال مطلب الترفيع في الفارينة المدعمة إلى وزارة التجارة (خدمة موجهة للمخابز)

وزارة التجارة
وزارة التجارة

28

إيداع مطلب تغيير صنف المخبزة لدى وزارة التجارة

وزارة التجارة

29

إرسال مطلب تسوية وضعية مخبزة إلى وزارة التجارة

وزارة التجارة

30

إيداع مطلب لمراجعة أسعار األدوية لدى وزارة التجارة
إيداع ومتابعة تش ّكيات المستهلكين عن بعد لدى وزارة التجارة

وزارة التجارة
وزارة التجارة

32

إيداع ومتابعة تش ّكيات 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

تونس لالعتماد

36

استخراج محاضر وإجراءات تحيين المؤسسّة

26
27

31

وزارة التجارة

املعهد الوطين للمواصفات وامللكية
الصناعية

املعهد الوطين للمواصفات وامللكية

37

ّ
الخط وتسجيل طلب الحصول على المواصفات العالمية
بيع المواصفات التونسيّة على
من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

38

توجيه ومتابعة تنبيه متعلق بالتصدير إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية 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

توجيه مطلب اقتناء قطعة ارض بالمناطق الصناعية بصدد التفويت إلى الوكالة العقارية
الصناعية
توجيه مطلب تظلم إلى الوكالة العقارية الصناعية

الوكالة العقارية الصناعية
الوكالة العقارية الصناعية

تسجيل وايداع التصريح بانجاز مشروع استثماري في الصناعة لدى وكالة النهوض
بالصناعة والتجديد

وكالة النهوض ابلصناعة والتجديد

تسجيل وايداع التصريح بانجاز مشروع استثماري في الخدمات لدى وكالة النهوض
بالصناعة والتجديد
االنخراط بفضاء العمالء و ايداع مطلب للحصول على المنتج لدى شركة إسمنت
بنزرت

وكالة النهوض ابلصناعة والتجديد
امسنت بنزرت

48

استخالص فاتورات الكهرباء والغاز

الشركة التونسية للكهرابء والغاز

49

ّ
لطإطالع على فواتير استهالك الكهرباء والغاز
فكرني باإلرساليات القصيرة
خدمة ّ

الشركة التونسية للكهرابء والغاز

50

االنخراط بالفضاء االفتراضي بالنسبة للحريف السكني

الشركة التونسية للكهرابء والغاز

51

التسجيل بالمناظرات ومتابعة نتائج االنتدابات الخاصة بالشركة التونسية للكهرباء
والغاز

الشركة التونسية للكهرابء والغاز

52

توجيه ومتابعة مطلب خدمة عن بعد إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز

الشركة التونسية للكهرابء والغاز

53

طلب كشف األسعار demande de devis

الشركة الوطنية لعجني احللفاء و الورق

54

شباك دخول المتعاملين

املركز الفين لصناعات الغذائية

55

طلب كشف األسعار demande de devis

املركز الفين لصناعات الغذائية

56

تحيين واالطالع على دليل المؤسسات الغذائية

املركز الفين لصناعات الغذائية

57

إيداع اقتراحات بصندوق المقترحات حول البيئة لدى وزارة البيئة

وزارة البيئة

58

إيداع تشكيات الحرفاء ومتابعتها لدى الدّيوان الوطني للتّطهير

ال ّديوان الوطين للتّطهري

59

التواصل مع مكتب العالقات مع المواطن بالوكالة الوطنية لحماية المحيط

الوكالة الوطنية حلماية احمليط

60

تقديم مطلب تربص على الخط إلى البنك الوطني للجينات

البنك الوطين للجينات

61

االنتدابات بالبنك الوطني للجينات

البنك الوطين للجينات

43
44
45
46
47

الصناعية

املعهد الوطين للمواصفات وامللكية
الصناعية

62

اجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم األساسي العام والتقني

وزارة الرتبية

63

التسجيل ومتابعة نتائج المناظرات الداخلية للترقية

وزارة الرتبية

64

الترشح الجتياز مناظرة الدخول للمدارس اإلعدادية النموذجية بوزارة التربية

وزارة الرتبية

65

الترشح الجتياز مناظرة الدخول للمعاهد الثانوية النموذجية بوزارة التربية

وزارة الرتبية

66

الفضاء الرقمي للمدرس في المدارس االعدادية والمعاهد الثانوية

وزارة الرتبية

67

فضاء الولي

وزارة الرتبية

68

التسجيل عن بعد للمناظرات الخاصة بوزارة التربية ،والحصول نتائج المناظرات

وزارة الرتبية

69

معالجة االقتراحات والشكاوي

وزارة الرتبية

70

التسجيل الجتياز امتحان البكالوريا بوزارة التربية

وزارة الرتبية

71

سحب االستدعاءات للمشاركة في المناظرة الخارجية الخاصة بالدورة التدريبية
للحصول على درجة الماجستير المهني في علوم التربية

وزارة الرتبية

72

الفضاء الرقمي للمدارس االبتدائية "مدرستي"

املركز الوطين للتكنولوجيات يف الرتبية

73

الفضاء الرقمي للمراجعة والتدارك بالمركز الوطني البيداغوجي

املركز الوطين البيداغوجي

74

فضاء المناظرات الوطنية للدخول لمؤسسات تكوين المهندسين

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

75

فضاء المنح والقروض الجامعية في الخارج

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

76

تسجيل موضوع أطروحة من قبل طالب دكتوراه تونسي

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

77

تسجيل موضوع أطروحة من قبل طالب دكتوراه أجنبي بتونس

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

78

البحث وإيجاد طالب الدكتوراه من طرف مدير األطروحة

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

79

خدمات السكن الجامعي و المنح الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال

ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال

80

خدمات السكن الجامعي و المنح الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط

ديوان اخلدمات اجلامعية للوسط

81

خدمات السكن الجامعي و المنح الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب

ديوان اخلدمات اجلامعية للجنوب

82

التسجيل بالجامعة االفتراضية بتونس

جامعة تونس االفرتاضية

83

تقديم و متابعة طلب للتزود بوثائق من الخارج

84

الحجز عن بعد لزيارة الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس

مدينة العلوم

85

التسجيل على الخط في مهرجان العلوم بقصر العلوم بالمنستير

قصر العلوم ابملنستري

86

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

جامعة منوبة

87

توجيه مطلب للمشاركة في مناظرة إعادة التوجيه

جامعة املنستري

88

التسجيل بفضاء المستخدم بجامعة قفصة (طالب ،استاذ ،موظف)

جامعة قفصة

املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي
والتقين

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

التسجيل على الخط ومتابعة االنتدابات بوزارة الفالحة

وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية

93

توجيه مطلب للمشاركة بمعرض في الخارج

وكالة النهوض ابالستثمارات الفالحية

94

توجيه مطلب للمشاركة في محاضن المؤسسات

وكالة النهوض ابالستثمارات الفالحية

95

توجيه عروض الشراكة على الخط

وكالة النهوض ابالستثمارات الفالحية

96

خالص الفواتير عن بعد

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املـيـاه

97

توجيه العرائض على الخط ومتابعتها

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املـيـاه

98

تقديم طلبات تزود عن بعد للحرفاء

الشركة التونسية للدواجن

99

توجيه اإلقتراحات عن بعد

10

الرياضيّين والجمعيّات
حجز موعد فحص طبّي من قبل ّ

املركز الوطين للطب وعلوم الرايضة

101

تسجيل مترشح جديد بالبوابة الوطنية للمناظرات العمومية

وزارة التكوين املهين والتشغيل

102

توجيه ومتابعة مطلب توظيف بالبوابة الوطنية للمناظرات العمومية

وزارة التكوين املهين والتشغيل

103

تسجيل هيكل عمومي بالبوابة الوطنية للمناظرات العمومية

وزارة التكوين املهين والتشغيل

104

التسجيل بفضاء طالبي الشغل ،إيداع و متابعة عروض الشغل

الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل املستقل

105

إيداع ومتابعة الملفات الخاصة بإنتداب األجانب بتونس

الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل املستقل

106

فضاء الشركات الدولية العارضة لوظائف الشغل بالخارج

الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل املستقل

107

فضاء الشغل بالخارج  :تسجيل طالب الشغل بفضاء التوظيف بالخارج

الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل املستقل

108

النفاذ للفضاء الخاص بطالب الشغل

الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل املستقل

109

نشر عروض االنتدابات من قبل أصحاب المؤسّسات

الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل املستقل

110

التكوين عن بعد بالمدرسة المفتوحة للشغالين

111

تعمير مطلب االنخراط في السجل الوطني لكفاءات المسنين

املعهد الوطين للبحوث يف اهلندسة الريفية
واملياه والغاابت

املركز الوطين للتكوين املستمر والرتقية
املهنية

وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

112

التسجيل عن بعد للمشاركة في وحدات التدريب

املوجهة للطفل
املركز الوطين لإلعالميّة ّ

113

توجيه مطلب لحجز واستئجار قاعة

املوجهة للطفل
املركز الوطين لإلعالميّة ّ

114

توجيه طلب مساعدة طبية

السالمة املهنيّة
معهد ّ
الصحة و ّ

115

توجيه مطلب مساعدة فنية

السالمة املهنيّة
معهد ّ
الصحة و ّ

116

توجيه مطلب للقيام بتحاليل باراكلينيك

السالمة املهنيّة
معهد ّ
الصحة و ّ

117

توجيه مطلب للقيام بتحاليل السمية الحيوية biotoxicologique

السالمة املهنيّة
معهد ّ
الصحة و ّ

118

التسجيل بالدروس الصيفية للغة العربية الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج

ديوان التونسيني ابخلارج

119

التسجيل في سجل الكفاءات التونسية بالخارج

ديوان التونسيني ابخلارج

120

التسجيل في جمعيات التونسيين بالخارج على الخط

ديوان التونسيني ابخلارج

121

التسجيل بالفضاء الخاص بالمؤسسات المشغلة

122

الحصول على المعرف الوحيد

123

وضع المعلومات المتعلقة بالحسابات الفردية على الخط

124

التسجيل و النفاذ إلى الفضاء الخاص للمتقاعدين والمنخرطين النشيطين في تونس أو في
الخارج في نطاق التعاون الفني

125

التسجيل بالفضاء الخاص بالمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

126

تحيين البيانات الشخصية لمنخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

127

االنخراط بمنظومة التصريح باألجور ودفع المساهمات عن بعد

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

128

دفع المساهمات عن بعد عن طريق البطاقة البنكية  -العملة غير األجراء

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

129

تدوين و تحميل التصاريح باألجور بالنسبة للمؤجرين

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

130

كشف عن الحياة المهنية  -القروض  -الجرايات  -المنافع العائلية

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي

131

متابعة استرجاع مصاريف العالج من قبل المضمونين االجتماعيين

الصندوق الوطين للتأمني على املرض

132

متابعة المؤجر لملفات حوادث الشغل و األمراض المهنية و منح الوضع والمرض
الخاصة بالمنظورين

الصندوق الوطين للتأمني على املرض

133

توجيه ومتابعة العرائض على الخط
خدمة بيع اشتراكات ال ّنقل عن بعد

وزارة النقل
الربيد التونسي

135

توجيه مقترحات على الخط لشركة النقل بتونس
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