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 الجمهورية التونسية                                   

  وزارة الشؤون الدينية     

 مصلحة التصرف في الوثائق والتوثيق
 
 

 

 
دليل أنواع الملفات 

 والوثائق

جارية االستعمال بوزارة 

 الشؤون الدينية
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 الجمهورية التونسية                                    

  ارة الشؤون الدينيةوز     

 مصلحة التصرف في الوثائق والتوثيق
 

         
 
 

 

 
دليل أنواع الملفات 

 والوثائق

جارية االستعمال بوزارة 

 الشؤون الدينية

 

 
 : السيد عبد الكريم فرح إشراف

 
           (في الوثائق واألرشيف  )متصرف مستشار :حكيمة الحرباوي : دادـإع
 (في الوثائق واألرشيف )متصرف مساعد: يـتعائشة السب          
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 الفــهــرس
 

 
 تقديم عام 

 

 الوثائق المشتركة جارية االستعمال بوزارة الشؤون : القسم األول
 الدينية

 تعريف القائمة االسمية – 1
 أهداف القائمة االسمّية – 2
 .أهم الوثائق المشتركة الجارية االستعمال بالوزارة – 3

 
 والوثائقالوثائق الخصوصية جارية االستعمال  :القسم الثاني 

 .المفردة بمختلف هياكل وزارة الشؤون الدينية
 الباب األّول

  والشعائر الدينية اإلدارة العامة للقرآن الكريم
 إدارة القرآن الكريم:*     

  :للقرآن الكريم ( اإلدارة الفرعية1
 مصلحة المسابقات القرآنية*        
 فرعية للمواسم واألعياد( اإلدارة ال2
 الحج والعمرة* مصلحة              
 * مصلحة األعياد الدينية        
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 إدارة المعالم واإلطارات الدينية: *
 عية لإلطارات الدينيةاإلدارة الفر  (1

 المسجدية تمصلحة اإلطارا *     
 مصلحة إطارات التفقد واإلرشاد الديني *     

 م الدينيةاإلدارة الفرعية للمعال (2
 مصلحة المعالم الدينية *    
 مصلحة األنشطة المسجدية *    

 

 :الباب الثاني

 إدارة الدراسات والتكوين واالّتصال
 :اإلدارة الفرعية للبحوث (1
 مصلحة اإلحصاء والتخطيط *             
 مصلحة الحوار بين األديان والحضارات*                 

 لدراسات والبحوثمصلحة ا*                 
 

 :اإلدارة الفرعية للتكوين( 2
 * مصلحة اإلعالم الديني               
   * مصلحة الندوات               
 مصلحة التكوين األساسي المستمر *               
 

 القسم الثالث : 

 .فهرس عناوين الملفات والوثائق المفردة
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 تـقـديـم
 

للللدليل فلللي اإلحاطلللة بالعديلللد ملللن يتمثّلللل الهلللدف ملللن إعلللداد هللل ا ا
 الجوانب المتعّلقة بالتصرف في األرشيف الجاري.

وقللللد أردنللللا مللللن هلللل ا العمللللل التعريللللف بالقائمللللة االسللللمية للوثللللائق 
مللللن خللللالل اسللللتعرا  قائمللللة الخصوصللللية لللللوزارة الشللللؤون الدينيللللة 

بلللانوال الملفلللات والوثلللائق المفلللردة بعلللد مراجعتهلللا وتحيينهلللا ملللن قبلللل 
 لهياكل الراجعة لها بالنظر.الوزارة حسب ا

و لك لتعمليم الفائلدة لكافلة إطلارات وأعلوان وزارة الشلؤون الدينيلة  
قصللد التعللّرف علللق وثللائق الللوزارة الموجللودة قيللد االسللتعمال وخاصللة 

 منها.الجارية 
 

 وقد قام بإعداد ه ا الدليل كل من:
الوثللللللائق فللللللي حكيمللللللة الحربللللللاوي متصللللللرف مستشللللللار  السيييييييدة:

 س مصلحة الوثائق والتوثيقواألرشيف ورئي
 الوثائق واألرشيف.في عائشة السبتي متصرف مساعد  اآلنسة:

و للللللك تحلللللت إشلللللراف السللللليد عبلللللد الكلللللريم فلللللر  ملللللدير المصلللللال  
 المشتركة.  
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 م األولييالقس
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 اليارية االستعميركة جيائق المشتيالوث

 ةيؤون الدينييوزارة الشيب
 

 (فردةوثائق مو  /ملفات)
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 لوزارة الشؤون الدينية سميةاإلالقائمة 
 

 تعريف القائمة االسمّية:
المتداولة للد  المرفلق  ئمة تضّم جميع أنوال الملفات والوثائقهي قا

هي دليلل يجملع مختللف الملفلات والوثلائق الوظيفيلة  أي العمومي  و 
نظللليم ( حسلللب التةاإلدارّيللل اتالقلللرار  بملللا فلللي  للللكالضلللرورية للعملللل 

 الهيكلي للمرفق العمومي.
فلات عة فلي شلكل ملوتضّم القائمة االسمية وثائق مفردة وأخر  مجمّ 

 اإلداري  المتصللّرف( فللي عمليللة وتعتبللر مرجللع ضللروري للمسللتفيد 
 وثللائقكّلمللا ظهللرت ُتحللّين  اّتخللا  القللرارات كمللا تّتسللم بالمرونللة فهللي

تطلّور هلا تواكلب جديدة أو تصّور جديد لوثيقلة قديملة متداوللة كملا أنّ 
 نظام العمل.

 أهدافها:
 مجمول وثائق اإلدارة جارية االستعمال. تعريف وحصر -
 .اضبط كّل أنوال الوثائق ومعرفة نشاتها وهيئتها وانتمائه -

 تحديد مكّونات الملف الواحد وتوحيد عناوينه. -

 معرفة الوثائق المفردة. -

 معرفة المصال  التي تشترك في استعمال الملف الواحد. -

 ساعد علق تحيين جداول مدد االستبقاء ونظام التصنيف.ت -
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 الوثائق المشتركة جارية اإلستعمال بوزارة الشؤون الدينية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إّن التسيير العام لوزارة الشؤون الدينية ال يختص 

الوزارات األخر   ل لك  بوثائق خاصة  بل يشترك مع باقي
سنكتفي ب كر الملفات التي تهتم باألنشطة المشتركة بين 

 لق الوثائق المكونة لها.إالوزارات دون التطرق 
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 ديوان السيد الوزيروزارة الشؤون الدينية                      
 
 
 
 

 التسيير العام لوزارة الشؤون الدينية 
 
 

 نشاط الوزير – 1
 ف الديوانوظائ – 2
 وظائف استشارية – 3
 التفقد – 4
 الشؤون القانونية – 5
 التعاون الدولي – 6
 وظائف أخر  يمكن إلحاقها بالديوان – 7
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 اإلدارة الفرعية للموارد البشرية               إدارة المصالح المشتركة 

 
 
 

 ملفات التصرف في الموارد البشرية 
 
 

 ك األعواناألنظمة األساسية ألسال – 1
 االنتداب واالرتقاء – 2
 التصرف في مجمول األعوان – 3
 العطل والغياب عن العمل – 4
 تقييم العمل والتاديب – 5
 الملفات اإلدارية لألعوان – 6
 العمل االجتماعي والثقافي – 7
 الماموريات والتنقل – 8
 التكوين وتطوير الكفاءات  – 9
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 للشؤون الماليةاإلدارة الفرعية                  إدارة المصالح المشتركة
 
 
 

 ملفات التصرف في الشؤون المالية 
 

 إعداد الميزانية والتغيرات التي تطرأ عليها – 1
 نفقات العنوان األول للميزانية – 2
 نفقات العنوان الثاني للميزانية – 3
 اللجنة الوزارية للصفقات  – 4
 الصفقات العمومية – 5
 وعاتوكالة الدف – 6
 وثائق الحسابية – 7
 غلق الميزانية – 8
 التثبت والمراقبة للتصرف في الموارد المالية – 9
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 اإلدارة الفرعية للبناءات                         إدارة المصالح المشتركة
 والمخزون والمعّدات                                                   

 
 
 

 نايات والمعدات والمخزونملفات التصرف في الب
 
 

 العقارات – 1
 أشغال بناء – 2
 التصرف في البنايات وصيانتها – 3
 أثاث المكاتب – 4
 اآلالت والتجهيزات التقنية – 5
 العربات والمعدات – 6
 االتصاالت – 7
 التزود والتزويد والمخزون – 8

 
 

 
 

 واألساليب واإلعالميةإدارة المصالح المشتركة         اإلدارة الفرعية للتنظيم 



 14             وزارة الشؤون الدينية                                                                                                         

 

 
 
 

  التنظيم واألساليب واإلعالميةملفات 
 
 
 

 التنظيم اإلداري – 1
 أساليب العمل اإلداري – 2
 التخطيط والدراسات واالستشراف – 3
 اإلعالمية – 4
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 القسييم الثانييي
 
 

 جارية االستعمال بالوزارةالوثائق الخصوصية 
 لف هياكل الوزارة()الملفات والوثائق المفردة بمخت
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 الباب األول
 
 

 اإلدارة العامة للقرآن الكريم
 والشعائر الّدينّية
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 امييةيليية اإلدارة العيهيك
 والشعائر الدينية ريميللقييرآن الكيي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة العاّمة للقرآن الكريم
 والشعائر الدينية

إدارة القرآن الكريم 
 والمواسم الدينية

إدارة المعالم 
 ات الدينيةواإلطار 

إدارة فرعية 
 للمعالم الدنية

إدارة فرعية 
 لإلطارات الدينية

إدارة فرعية 
 للقرآن الكريم

إدارة فرعية 
للمواسم واألعياد 

 الدينية

مصلحة المعالم 
 الدينية

مصلحة األنشطة 
 المسجديـــة

مصلحة اإلطارات 
 المسجدية

مصلحة إطارات 
التفقد واإلرشاد 

 الديني

مصلحة 
الكتاتيب وتعليم 

 الكريم القرآن

مصلحة  
الجمعيات 
 القرآنية

مصلحة  
المسابقات 
 القرآنية

مصلحة الحّج 
 والعمرة

مصلحة 
 األعياد الدينية
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 اإلدارة العامة للقرآن الكريم
 ائر الدينيةوالشع     

 
 

 
 

 إدارة المعياليم واإلطيارات الدينيية
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 مصلحة المعالم الدينية                   للمعالم الدينية   اإلدارة الفرعية
 
 

 

 يييم دينييلمعلف ييم
 اب يية / كتييد / زاويييامع / مسجييج

 
 :ملف المصادقة على ترسيم جامع أو مسجد

 ي بناء معلمطلب الترخيص ف :1 ملف فرعي -
 مراسلة من الوالية حول الترخيص في بناء معلم 
 شهادة هبة أو تخصيص لقطعة األر  المقام عليها المعلم 

 تنصيص علق إدراج بالخارطة المسجدية 

 تصاميم لمختلف الطوابق 

  مثال للهيكل الحاملPlan Structure 

 المعلم بناء قائمة تقديرية في كلفة 

  انبطاقة وصفّية للمواد واأللو 

الشلؤون   : طللب ترسليم معللم دينلي بسلجاّلت وزارة 2ملف فرعيي  -    
 الدينية 

 * مكتوب رسمي من الوالية    
 * مثال هندسي   
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 * محضر محاسبة اللجنة المشرفة علق إنجاز المشرول   
 * شهادة في انتهاء األشغال   
    ني الللدي معلللمبترسلليم ال الخللاص* قللرار السلليد وزيللر الشللؤون الدينيللة    

 (. مسجد / جامع
 ديني بدفاتر وزارة أمالك الدولة  ترسيم معلم  :3ملف فرعي  -    

 مكتوب السيد وزير الشؤون الدينية *    
 هبة أو تخصيص  أصلية( شهادة*     

 * مثال موقعي    
 * شهادة ترسيم وتامين رسوم تملك بخزينة أمالك الدولة    
 :لى جامعإسجد ملف المصادقة على تحويل م -   

 مراسلة من الوالية حول تحويل مسجد إلق جامع 
   لق جامعإقرار السيد وزير الشؤون الدينية بتحويل مسجد    
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 ردةيق المفية الوثائيائميق
 

 

 سجل خاص بالزوايا حسب كل والية 
  سجل خاص بالجوامع والمساجد المرخص في بنائها 

  زارة الشلللؤون سلللجل خلللاص بلللالجوامع والمسلللاجد المرسلللمة بلللو
 الدينية

  سللللجل خللللاص بللللالجوامع والمسللللاجد المرسللللمة بللللدفاتر أمللللالك
 الدولة

 بطاقات وصفية 

 خرائط جغرافّية 

 الخارطة المسجدية 
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 مصلحة اإلطارات المسجدية            اإلدارة الفرعّية لإلطارات الدينية       
 
 
 

 ةــارات الدينيـــف اإلطــمل
 

 ر ديني: تكليف إطا1ملف فرعي 
 : إعفاء إطار ديني2ملف فرعي 
 : إنهاء صرف منحة3ملف فرعي 

 : إسناد منحة ألرملة إطار ديني4ملف فرعي            
 : إسناد منحة عجز إلطار ديني5ملف فرعي           
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 المسجدية مصلحة اإلطاراتية           الدين تاإلدارة الفرعية لإلطارا
 
 

 يييار دينييف إطيييتكل
 )إمام خطيب، إمام خمس، مؤّذن، قائم بالشؤون

 راوي حديث، قارئ، مدرس آفاق، مؤدب(
 

 تكليف إطار ديني بمراسلة من الوالية متعلقة  -1
 مطلب ترش  -2
 بطاقة إرشادات  -3
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -4
 صورتان شمسّيتان -5
 مضمون والدة -6
 3بطاقة عدد  -7
 أليمة فقط( مسلمة من لجنة مختصةشهادة اختبار  ل -8
 استمارة ترش  لخطة -9

 شهادة في حفظ القرآن -11
 شهادة في عدم الشغل  -11
 تصري  علق الشرف -12
 بيان حالة اجتماعية -13
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 نسخة من الشهادة العلمية -14
 التزام بعدم تعاطي نشاط يخّل بقداسة المهنة -15
لللللديني بللللين النشللللاط شللللهادة إلثبللللات إمكانيللللة توفيللللق اإلطللللار ا -16

 الديني ونشاط آخر.
 قرار حول تسوية وضعّية -17
 يلشؤون الدينية بتكليف إطار دينقرار السيد وزير ا -18
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 مصلحة اإلطارات المسجدية ينية                  الد تاإلدارة الفرعية لإلطارا
 
 
 

 

 يييار دينيياء إطييإعف
 قائم بالشؤون)إمام خطيب، إمام خمس، مؤّذن، 

 راوي حديث، قارئ، مدرس آفاق، مؤدب(
 
 
 مراسلة من الوالية حول إنهاء تكليف إطار ديني -1
 مطلب استقالة من المعني باألمر -2
 طلب إعفاء مصحوب بشهادة طبّية أو استجواب  -3
 الشؤون الدينية بإعفاء إطار دينيقرار السيد وزير  -4
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 مصلحة اإلطارات المسجديةدينية                   لا تاإلدارة الفرعية لإلطارا

 
 
 

 إنهيياء صييرف منحيية
 )إمام خطيب، إمام خمس، مؤّذن، قائم بالشؤون

  راوي حديث، قارئ، مدرس آفاق، مؤدب( 
 
 
 مراسلة من الوالية تتضمن وفاة اإلطار الديني  - 1
 مضمون وفاة – 2
 إنهاء صرف منحة حول  قرار السيد وزير الشؤون الدينية – 3
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 مصلحة اإلطارات المسجدية ينية                  الد تاإلدارة الفرعية لإلطارا

 إسناد منحة عجز إلطار ديني 
 )إمام خطيب، إمام خمس، مؤّذن، قائم بالشؤون

 راوي حديث، قارئ، مدرس آفاق، مؤدب(
 مطلب عادي من اإلطار الديني العاجز –1
 ية حول إسناد منحة عجز إلطار ديني مراسلة من الوال – 2
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  – 3
 صورتان شمسّيتان – 4
 مضمون والدة – 5
   شهادة طبية تفيد عجز اإلطار حول الوضلعية الماديلة لاطلار  – 6

 العاجز
 بحث اجتماعي – 7
 شهادة في عدم الدخل أو تصري  علق الشرف - 8
 نية بإسناد منحة عجزقرار وزير الشؤون الدي – 9

 جدول موجه للصندوق القومي للتقاعد والحيطة االجتماعية – 11
 عاجز بطاقة إرشادات خاصة بإطار ديني – 11
   بطاقة إرشادات تتعلق باقترا  إسناد منحة عجز  – 12
 نسخة من بطاقة إرشادات إطار ديني منتفع بإعانة شهرية.  – 13
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 مصلحة اإلطارات المسجدية    نية               يالد تاإلدارة الفرعية لإلطارا

 
 إسنيياد منحيية ألرمليية إطار دينييي 

 مطلب من أرملة اإلطار الديني  – 1
 مراسلة من الوالية حول إسناد منحة ألرملة إطار ديني  – 2
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ألرملة – 3
 صورتان شمسّيتان – 4
 مضمون والدة – 5
 وفاة الزوج حجة – 6
  الوضعية المادية لألرملةبحث اجتماعي حول  – 7
أو شلهادة علدم  شهادة في عدم الدخل أو تصري  علق الشرف - 8

 الشغل أو التصري  ...علق دخل   األشخاص بالنسبة لألرملة.
 أرملةقرار وزير الشؤون الدينية بإسناد منحة  – 9

 يطة االجتماعيةجدول موجه للصندوق القومي للتقاعد والح – 11
 حول أرملة إطار ديني متوفقبطاقة إرشادات  – 11
    نسخة من قرار إعفاء أو إنهاء صرف منحة للزوج – 12
ألرملللة إطللار دينللي منتفللع بإعانللة نسللخة مللن بطاقللة إرشللادات  – 13

 .شهرية
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 مصلحة إطارات التفقد واإلرشاد الديني  الدينية        تاإلدارة الفرعية لإلطارا
 

 

  زيييارات التفقييد
 
  

 ملف زيارات التفقد
 
 جداول إرسال – 1
 برامج زيارات التفقد – 2
 تقارير تفقد – 3
 محاضر جلسات – 4
 
 

 مالحظة :زيارات التفقد من مهام متفقدي الشؤون الدينية 
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 الدينية  تاإلدارة الفرعية لإلطارا  
 مصلحة إطارات التفقد واإلرشاد الديني 

 
 

  اظييلوعة اييأنشط
 
 ملف أنشطة الوعاظ -*
 مراسالت من الوالية حول أنشطة الوعاظ – 1
 برامج الندوات التكوينية لاطارات – 2
 البرامج الشهرية المتوقعة لوعاظ الواليات ووعاظ المعتمديات – 3
 البرامج الغير منجزة وكيفية تعويضها – 4
 إحصاء األنشطة الشهرية – 5
 اط الديني بالواليةالتقرير الشهري للنش – 6
 محضر جلسة االجتمال الدوري للوعاظ – 7
 محضر شهري لرصد الهالل – 8
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 اإلدارة العامية للقيرآن الكيريم 
 والشعيائير الدينيية    
 
 
 

 
م يرآن الكريم والمواسيإدارة الق

 ةيالديني
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  مصلحة المسابقات القرآنية                الفرعية للقرآن الكريم اإلدارة

 

  المسابقات القرآنية الدولية
 
 ملف الترشح للمسابقات القرآنية – 1
مراسللللللة موجهلللللة إللللللق وزارة الشلللللؤون الدينيلللللة ملللللن بعللللل  اللللللدول  –

اإلسلللللللالمية حلللللللول الترشللللللل  للمسلللللللابقات الدينيلللللللة علللللللن طريلللللللق وزارة 
 الخارجية

 نيةمن الوالية يخص المترّش  للمسابقات القرآ: ملف فرعي *
 مترش  لمسابقة دينيةتعيين مراسلة من الوالية حول  -
 بطاقة إرشادات شخصية خاصة بالمترش   -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترش  -
 نسخة من جواز سفر المعني باألمر -
 صورتان شمسّيتان -
 شهادة في حفظ القرآن الكريم -
عنيللة حلول تعيللين مراسللة ملن وزيللر الشلؤون الدينيللة إللق اللدول الم -

 مترش 
    تقرير حول المشاركة  -
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 مصلحة المسابقات القرآنية             اإلدارة الفرعية للقرآن الكريم      

 
 

 مسابقة تونس الدولية للقرآن 
 الكريم وتالوته وتفسيره 

 
 ملف االختبار الوطني للمسابقات القرآنية: – 1
 لمسابقات القرآنية منشور وزير الشؤون الدينية للترّش  ل* 

 * مراسالت من الواليات 
* قائمللللللللة المترشللللللللحين مصللللللللحوبة بنسلللللللل  مللللللللن بطاقللللللللات تعريللللللللف 

 المترشحين
 * جدول تنظيم الدورة   تاري  / أعضاء اللجنة / األماكن (

 * دعوات توجه إلق المترشحين
 * بطاقة تقييم مشارك

 * بحوث أمنية
 * قائمة الناجحين المتمّيزين 

 وقائمة المراكز التي تنّظم بها ه ه الرسكلة لة* برنامج الرسك
 * نظافة المتابعة لالستعداد للمسابقة الدولية



 34             وزارة الشؤون الدينية                                                                                                         

 

المسللللابقات القرآنيللللة * قائمللللة انتقللللاء أسللللماء للمشللللاركة فللللي مختلللللف 
 الدولية ومسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسيره. 

 
فيييظ مليييف المشييياركة فيييي مسيييابقة تيييونس الدوليييية لح – 2

 القرآن الكريم وتالوته وتفسيره 
حللول المشللاركة فللي دورة تللونس مراسللالت إلللق بعلل  الللدول 

الدوليلللة لحفللللظ القللللرآن الكللللريم وتالوتللله وتفسلللليره لترشللللي  متسللللابق أو 
 عضو لجنة التحكيم.

 * ملف المترشح وعضو لجنة التحكيم
 بطاقة إرشادات المترش  لمسابقة تونس الدولية  -
 صورتان شمسيتان  -
 نسخة من جواز السفر لألجانب -
 برنامج الدورة  جدول أعمال الدورة ( -
 دليل مسابقة تونس الدولية -
 بطاقة تقييم لجنة التحكيم -
 بطاقة النتائج النهائية -
 محضر جلسة -
 تقرير تقييمي لفعاليات الدورة -
 قائمة توزيع الجوائز -
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 الكتاتيب وتعليم القرآن الكريم مصلحةقرآن الكريم          اإلدارة الفرعية لل

 
 
 

 مليف الكتاتييب والميؤدبيين
 

  المعالم (إلدارة  تابع )ملف فرعي لكتاب: 
 مثال موقعي لكتاب -
وزيللر الشللؤون الدينيللة بتكليللف مللؤدب بصللفة وقتيللة  قللرار السلليد -

 وعرضية.

 :ملف فرعي    
 مطلب ترش  لخطة مؤدب -
 مرنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني باأل -

 مضمون والدة المترش  لخطبة مؤدب -

 صورتان شمسّيتان  -

 3بطاقة عدد  -

 شهادة في حفظ القرآن الكريم  -

 شهادة اختبار مسلمة من طرف لجنة مختصة -

 شهادة في بيان الحالة االجتماعية -
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 مصلحة األعياد الدينية                  اإلدارة الفرعيية للمواسيم        

   واألعيياد الدينيية  
 
 

 ةياد الدينييال باألعييج االحتفيبرام
 

 :ملف البرامج واألعياد الدينية
منشور من وزارة الشؤون الدينية حول إحصلاء بلرامج األنشلطة  – 1

 الدينية
مراسللللالت مللللن الللللوالة لاعللللالم بللللالبرامج الدينيللللة فللللي مختلللللف  – 2

 المناسبات الدينية 
 برامج األنشطة الدينية – 3
نشللطة الدينيللة المنجللزة فللي األعيللاد والمناسللبات تقللارير حللول األ – 4

 الدينية.
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 الحج والعمرةمصلحة                إلدارة الفرعيية للمواسيم        ا

 واألعيياد الدينيية
 
    

 ملييف الحييج
 

مراسلللللللالت ملللللللن وزارة الشلللللللؤون الدينيلللللللة إللللللللق الواليلللللللات حلللللللول  -
 اإلجراءات الالزمة لموسم الحج.

 ة الشؤون الدينية إلق رئاسة الجمهورية.مراسالت من وزار  -

 محاضر جلسات اللجنة الوطنية للحج. -

 محاضر جلسات اجتماعات الوفدين التونسي والسعودي. -

 قائمة الوفد الخاص  من رئاسة الجمهورية( -

 قائمة أعضاء البعثة الرسمية لشؤون الحج  -

 قائمة المرشدين الدينّيين. -

 قائمة المرافقين -

 ّل واليةقائمة الحجيج حسب ك -

 تقارير لجنة المتابعة حول موسم الحج -

 إحصائّيات حول نسبة ال كور واإلناث والسلم العمري. -

 محضر جلسة حول تقييم موسم الحج.    -
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 مصلحة الحج و العمرة               إلدارة الفرعيية للمواسيم        ا

 واألعيياد الدينيية
 
 
    

 ملييف العمييرة
 
 
ة الشلللللؤون الدينيللللة إللللللق أعضلللللاء اللجنلللللة مراسللللالت ملللللن وزار  – 1

 الوطنية للعمرة.
 للعمرة أعضاء اللجنةتقرير  – 2
 اجتماعات اللجنة الوطنّية للعمرة – 3
 محاضر جلسات اللجنة الوطنية للعمرة – 4
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 الباب الثاني
 

 إدارة الدراسات والتكوين واالتصال
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 هيكلة إدارة الدراسات والتكوين واإلتصال
 إدارة الدراسات والتكوين واالتصال

 

 

       لد  سا    لتكوي  
   الت صا 

 إل      لفرعية 
 لل حو 

   لت طي   إل صا  مصلحة

مصلحة   و   ب  
  أل يا      ا   

 مصلحة  لد  سا    ل حو 

 إل      لفرعية 
 للتكوي 

 مصلحة  إلع    لدي 

 مصلحة  لند   

مصلحة  لتكوي  
  ألساسي    ستمر

 إل      لعام ة للقر    لكر  
   لشعائر  لدينية

       لقر    لكر  
   و سم  لدينية 

        عا  
   إلطا     لدينية

      فرعية 
 للمعا   لدنية

      فرعية 
 لإلطا     لدينية

      فرعية 
 للقر    لكر 

      فرعية 
للمو سم   ألعيا  

  لدينية

 مصلحة   عا   لدينية

مصلحة  ألنشطة 
ـة ـ ـ    سجدي

مصلحة  إلطا    
   سجدية

مصلحة  طا    
 لتفقد   إل شا  

  لدي 

مصلحة 
 لكتاتيب  تعليم 
  لقر    لكر 

 مصلحة 
   معيا   لقر نية

 مصلحة 
   سابقا   لقر نية

مصلحة   ج  
   لعمر 

مصلحة 
  ألعيا   لدينية
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 اإلدارة الفرعية للتكوين
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42             وزارة الشؤون الدينية                                                                                                         

 

 
 مصلحة اإلعالم الديني                            للتكوينإلدارة الفرعيية ا

 
    

 اإلحاطة الدينية بالتونسّيين بالخارج
 :ملف اإلحاطة الدينية بالتونسّيين بالخارج

 لدينيلللللة إللللللق مختللللللف السلللللفارات مراسلللللالت ملللللن وزارة الشلللللؤون ا
 التونسية بالخارج.

  قائملللة فلللي الوفلللود والبعثللللات الموجهلللة لتكلللوين الجاليلللة التونسللللية
 بالخارج

 برنامج الندوات والتظاهرات المختارة للجالية بالخارج 

 جدول أعمال الندوة أو تظاهرة 

 تقارير حول الزيارات الميدانية للجالية بالخارج 
 ملف أعضاء الوفد

 ال اتية للمترش  السيرة 
 صور شمسية 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 نسخة من جواز السفر 
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 مصلحة الندوات                                للتكوينإلدارة الفرعيية ا

 
    

 ملييف الندوات
 

 ملف الندوات:
 مكاتيب رسمية 
 استدعاءات 

 قائمة المشاركين 

 برامج الندوات والملتقيات 

 محاضر جلسات 
 تقارير حول المشاركة في الندوات 
  نشريات 

 محاضرات دينية 

 فواتير شراء الكتب وطبع النشرّيات 

 كشوفات تقييمية للكتب والنشرّيات 

 قائمة فهارس الكتب والدراسات اإلسالمية 

 دراسات حول شخصيات إسالمية 
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 مصلحة الندوات                                  للتكوينإلدارة الفرعيية ا

 
 
    

 الدولية المشاركة في المؤتمرات الدولية والندوات 
 

التونسلللية بالخلللارج علللن طريلللق وزارة  سلللفارات مراسلللالت ملللن ال – 1
 الخارجية

 دعوات المشاركة في المؤتمر – 2
 برنامج المشاركة في المؤتمر – 3
 نس  من المداخالت – 4
 محاضر اجتماعات الندوة أو المؤتمر – 5
 للمؤتمر أو الندوة البيان الختامي – 6
 تقارير حول المشاركة في المؤتمر أو الندوة. – 7
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 مصلحة التكوين                                 للتكويناإلدارة الفرعية 
            األساسي والمستمر                                                                                                   

     

 تكوين المؤّدبين 
 

 ملف تكوين المؤّدبين:
 مراسالت لفت  الدورة التكوينية -
 قائمة اسمية في المشاركين -

 برنامج تكوين المؤدبين -

 جدول توزيع الحصص -
 ملف المكّون:

 سيرة  اتية  -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية -

 ترخيص  -

-  
 :ترشح للدورةمملف ال

 المؤدبين مطلب للمشاركة في تكوين -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 نسخة من الشهادة العلمية -

 بطاقة إرشادات -
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 استدعاء للمشاركة في االختبار -

 استدعاء لاللتحاق بالتكوين  بعد االختبار( -

 قائمة الناجحين في االختبار النهائي -

 شهادة تكوين -

 بطاقة تقييم -

 لجاريانسخة من رقم الحساب  -
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 راسات والتكوين واالتصالإدارة الد

 
 
 
 
 
 

 اإلدارة الفرعية للبحوث
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 مصلحة الدراسات والبحوث                        للبحوثإلدارة الفرعيية ا

    

 العالمية الدوليةجائزة ال
 للدراسات اإلسالمية 

 

 ملف فتح باب الترشح للجائزة
 بالغ حول فت  باب الترش   – 1
ؤون الدينيلللة إللللق السلللفارات التونسلللية مراسلللالت ملللن وزيلللر الشللل – 2

 بالخارج
 مطوّيات – 3
 ملصقات – 4

 ترشحينملف قبول الم
مراسللالت علللن طريلللق السلللفارات التونسلللية بالخلللارج أو مراسلللالت  – 

 عادية.
 نس  من كتب المشاركين – 2
 سيرة  اتية للمترش  – 3

 ملف ضبط تركيبة اللجنة
 مشرول أمر موجه للوزارة األولق – 1
 ةائمة في تركيبة اللجنة المقترحق – 2
 أمر يضبط التركيبة النهائية للجنة صادر بالرائد الرسمي. – 3
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 ملف تقييم الترشّحات

 التقارير الواردة من أعضاء اللجنة – 1
 ضبط تقارير.يول جد – 2
 يب المترشحينتجدول تر  – 3
 قائمة تضبط رتب المترشحين  – 4
  ئية. محضر جلسة يضبط النتيجة النها - 5
 مراسلة توجه للفائز – 6
 رسائل شكر للمشاركين – 7

 وثيقة مفردة:
 الكتاب الفائز بالجائزة
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 اإلعالم الدينيمصلحة                        للتكوينإلدارة الفرعيية ا

 
 
    

 اإلعالم الديني
 

 :ملف أنشطة اإلعالم الديني
سللللادة الللللوالة منشللللور مللللن السلللليد وزيللللر الشللللؤون الدينيللللة إلللللق ال -

 لضبط توزيع مختلف األنشطة الدينية.
مكتلللللوب الواليلللللة مصلللللحوب ببرنلللللامج النشلللللاط اللللللديني الموجللللله  -

لوسائل اإلعالم السمعية والبصرية   محاضرات دينيلة /خطلب 
 جمعية (

 العقود المبرمة مع المؤّسسات السمعية والبصرية. -

تقللارير  شللهرية / سللنوية ( للوعللاظ حللول األنشللطة الدينيللة فللي  -
 مختلف الواليات وفي كل المناسبات الدينية.
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 فهرس الملفات والوثائق المفردة

 

   5.ص........................................................... لتقديما
                           8...........ص..................إلسمية...............تعريف القائمة ا
                                           8.............ص.........................................أهدافها .....

 القسم األول :الوثائق المشتركة الجارية اإلستعمال بوزارة الشؤون الدينية
 11ص.........................التسيير العام لوزارة الشؤون الدينية.........   
 11....................ص.صّرف في الموارد البشرية............ملفات الت   
   12....................ص.............المالّية. الشؤونملفات التصّرف في    
 13..................صالبنايات والمعّدات والمخزون.ملفات التصّرف في    
 14.................صملفات التنظيم واألساليب واالعالمية...............   

 الجارية اإلستعمال بوزارة الشؤون الدينية ال صوصيةالقسم الثاني :الوثائق 
     

 اإلدارة العامة للقرآن الكريم والشعائر الدينيةالباب األول : 
 إدارة المعالم واإلطارات الدينية

 19.........ص................. جامع/مسجد/زاوية/كتاب(ملف معلم ديني
 21....ص...................................ئمة الوثائق المفردة........قا

 22..........ص.............................ملف اإلطارات الدينية.......

 23*تكليف إطار ديني........................................ص
 25.ص*إعفاء إطار ديني........................................

 26*إنهاء صرف منحة.......................................ص
 27*اسناد منحة عجز.........................................ص
 28*اسناد منحة ألرملة إطار ديني............................ص



 52             وزارة الشؤون الدينية                                                                                                         

 

 29*زيارات التفقد............................................ص
 31.........................ص.اظ.................*أنشطة الوعّ 

 

 إدارة القرآن الكريم والمواسم الدينية
 32..........ص.................................الدولّية المسابقات القرآنية

 33....ص.............................مسابقة تونس الدولّية للقرآن الكريم

 35................................ص..........ملف الكتاتيب والمؤدبين.

 36....................ص.................برامج االحتفال باألعياد الدينية

 37.......................صملف الحج..................................
 38ملف العمرة.......................................................ص

 

 إدارة الدراسات والتكوين و االتصالالباب الثاني : 
 اإلدارة الفرعية للتكوين

 42................................صاإلحاطة الدينية بالتونسّيين بالخارج
 43......................................صملف الندوات................

 44الدولية............ص ملف المشاركة في المؤتمرات الدولية والندوات
 45تكوين المؤدبين...................................................ص

 
 اإلدارة الفرعية للبحوث

 48..............صالعالمية للدراسات اإلسالمية الدوليةجائزة ال
 51.....................................................صاإلعالم الديني

 
 

 


