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 ة التونسيةللجمهوري  
 

 ....بتاريخ  ...ملحق للرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 

 مدد استبقاء الوثائق الخصوصي ة جداول

 لوزارة الشؤون الديني ة

 

 

 

  (....ملحق لقرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في )
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 ة التونسيةللجمهوري  
 

 ....بتاريخ  ...حق للرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد مل

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصي ة

 لوزارة الشؤون الديني ة

 

 

 

 ...ملحق لقرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في )

 

 



 

  3 
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 قاء الوثائقبوضع هذا العمل في إطاره والهدف من تحيين جداول مدد إست

 ا العمل في إطاره:  وضع هذ  

بضبط وتراتيب التصرف في  "والمتعلق 1992ديسمبر 12المؤرخ في  1992لسنة  1442لقد نص األمر عدد 

) 4رشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف واإلطالع على األرشيف العام" في الفصل األرشيف الجاري واأل

 تماشيا مع تطور المرافق والهيئات العمومية 2جديد ( على وجوب تحيين جداول مدد إستبقاء الوثائق بانتظام 

وأمام وجود وثائق محدثة بوزارة الشؤون الدينية ,ال تتضمنها جداول مدد إستبقاء الوثائق الخصوصية ,رأت 

 هذه األخيرة تحين جداولها وإكسابها أكثر مرونة وشمولية2

 لتالية:وقد تم هذا العمل وفق برنامج التصرف في الوثائق أي على العناصر ا

 ,  تجميع أنواع الملفات ) مع مكوناتها( والوثائق المفردة الجارية اإلستعمال -   

 إصدار قائمة إسمية  بعناوين هذه الملفات )القديمة منها والجديدة(,    -  

 مطابقة القائمة اإلسمية الجديدة مع جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية, -  

 دثة والتي في طور اإلستعمال الجاري ,وضع آجال للوثائق المح  - 

فريل أ 11ويتعلق هذا العمل بتحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشؤون الدينية المؤرخ في 

وسوف تصدر بشأنها قرارات وزارية تنشر بالرائد الرسمي  للجمهورية التونسية طبقا ألحكام األمر  1004

 المشار إليه أعاله2

 :ن تحيين جداول مدد استبقاء الوثائقالهدف م

     أو التي لم يقع إدراجها في جداول مدد إستبقاء الوثائقإدراج الوثائق المحدثة 

تمكين كل ماسكي الوثائق من مدد استبقاء ملفاتهم وتجنب ضبط مدد استبقاء عشوائية 

تها خاصة بعد المالحظات لها حسب أهميمراجعة كل الملفات والوثائق القديمة والحديثة ومدد استبقائها وتعدي

      بعد تطبيق الجداول2 التي وجدت

2إكساب هذه الجداول المرونة حتى يتيسر استعمالها 

 :ولاالمجاالت المعنية بالجداول وكيفية استعمال الجد

لمجموعة الملفات تشتمل هذه ا: القسم األول : الهياكل الملحقة باإلدارة العامة للقرآن الكريم والشعائر الدينية

 ـ :المتعلقة ب

 المعالم واإلطارات الدينية التي تتضمن بدورها

      اإلدارة الفرعية للمعالم الدينية              
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 اإلدارة الفرعية لإلطارات الدينية           

 :إدارة القرآن الكريم والمواسم الدينية  وتتضمن

 اإلدارة الفرعية للقرآن الكريم            

 اإلدارة الفرعية للمواسم واألعياد الدينية           

 الملفات المتعلقة ب:تشتمل هذه المجموعة  :القسم الثاني: الهياكل الملحقة بإدارة الدراسات والتكوين واإلتصال

 اإلدارة الفرعية للتكوين           

 اإلدارة الفرعية للبحوث2          

 ء الوثائق:كيفية استعمال جداول مدد استبقا

 شرح الخانات 

 ذكر الوثيقة المفردة -:     عنوان الملف أو الوثيقة

 ذكر الوثائق المكونة للملف     -                             

 : هي الوحدة األساسية التي أنشأت الوثائق أو تحصلت عليها الوحدة المسؤولة

أشمل المعلومات حول موضوع معين أو الوثيقة التي : تطلق )ن أ( على الملف الذي يحتوي على نسخة أساسية 

 تستخدم بصفة أساسية إلنجاز العمل اإلداري2

: توجد في وحدة أخرى غير التي تعنى بحفظها أو استخدامها كما أنها يمكن أن تشتمل على النسخة الثانوية

 موجودة بالنسخة األساسية2 معلومة

 إقسام: 3من جداول مدد إستبقاء الوثائق وتنقسم إلى  : يتمثل هذا الجزء الهدف األساسي مدد الحفظ

 ا حفظ الوثائق بمكاتب العمل لإلستخدام العادي وذلك ألغراض إدارية ومالية وقانونية2 : يتم أثناءه فترة نشطة

: يتم أثناءها حفظ الوثائق وجوبا لدى مصلحة التصرف في الوثائق والتوثيق وذلك لمدة معينة فترة شبه نشطة

ا اإلدارة المنشئة للوثائق وفقا لألحكام القانونية والترتيبية سارية المفعول أو حسب مقترحات اإلدارة في تضبطه

 حالة غياب النص2

 : ويكون الحفظ الدائم  والكلي لنوع من الوثائق ويرمز إليه بـ )ح2د(2المصير النهائي

 ى ذلك بـ )إ2ن(2الحفظ لعينات من الوثائق ويرمز إل أو                         

 أو اإلتالف الكلي للوثائق ويرمز إلى ذلك بـ )إ2ت(2                         

 : قراءة الجداول واستخراج قواعد الحفظ

 خر آبكشاف المواضيع الذي يوجد في  االستعانةلتسهيل عملية البحث عن قاعدة حفظ ملف معين يمكن 

 2الوثائق استبقاءول مدد اجد
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 د الحفظ:نماذج من قواع

عنوان الملف 

 أو الوثيقة

عدد 

قاعدة 

 الحفظ

الوحدة 

 المسؤولة

 المالحظات المصير النهائي مدد الحفظ النسخة

ن2  ن2أ

 ث

فترة 

 نشطة

شبه فترة 
 نشطة

  ح2د إ2ن إ2ت

يدمج بملف  (1)

المعلم ويتبع 
 مصير المعلم

امللف الفنّي  

 للجامع
I.1.1  

مصلحة 

 املعامل الدينية
x (1)     x 

 VI21 ملف احلج   

مصلحة 

 احلج والعمرة

 

x  (1)   واتسن 10 سنتان  

 4كل  (1)

 سنوات

 

إلى أن الملف الفني للجامع هو نسخة أساسية تتبع مصلحة المعالم الدينية  I.2.1قاعدة الحفظ عدد تشير * 

 يحتفظ به حفظا دائما) طالما يكون المعلم موظف للغرض(2

إلى أن ملف الحج هو نسخة أساسية , يحتفظ به سنتان بمكتب ماسك الوثائق ثم  VI.1قاعدة الحفظ  عدد تشير *

يبقى فيها الملف على ذمة   واتسن 10 يحول إلى مصلحة التصرف في الوثائق والتوثيق التي تحتفظ به مدة 

 سنوات(2 4كل  انتقاءمصلحة الحج والعمرة ثم تحفظ عينات من هذه الملفات وفق المعايير المحددة لها ) 

 :  كيفية احتساب آجال استبقاء الوثائق

بالملف( وتاريخ غلق الملف آخر  إيداعهاالملف هو تاريخ فتحه ) أول وثيقة يتم  إنشاءعادة ما يكون تاريخ 

 بالملف2 إيداعهاوثيقة يتم 

 1003مثال : ملف الحج لسنة 

    1003تاريخ الفتح: سنة

 1003تاريخ الغلق: سنة 

 )سنتان( 1002/ 1004 الفترة النشطة :

 (سنوات 10) 1012=  واتسن 10+ 1002الفترة شبه النشطة : 
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 جداول مدد استبق اء الوثائق الخصوصية
دينيةالوزارة الشؤون  ل 
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 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 ي المعالم الدينيةالتصرف ف  -1

 الجوامع - 1.1
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

مصلحة املعامل  جامع ملف إحداث  - 1

 الدينية

X  (1) 10 سنوات  

 

 

 x 1) طاملا يكون املعلم)

 موظف للغرض
 

         مراسلة من الوالية حول الرتخيص يف بناء معلم 01

         أصل عقد اهلبة أو  شهادة ختصيص لقطعة األرض املقام عليها املعلم 01
         قائمة إمسية يف أعضاء اهليئة املكلّفة باإلشراف على بناء املعلم 03

         تنصيص على اإلدراج ضمن اخلارطة املسجدية 04

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             *.ث. نسخة ثانوية        ن ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 نيةالتصرف في المعالم الدي - 1

 الجوامع - 1.1

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

     x  (1) مصلحة املعامل الدينية امللف الفنّي للجامع – 2 

( يدمج مبلف 1)

 هاملعلم ويتبع مصري 

         ر جمسم على مثال التهيئة العمرانيةمثال موقعي للعقا 01

01 
 أبعادها ,حدود قطعة األرض)القبلة  اجتاهمثال مجلي حيدد 

 (وموقع تركيز  املعلم الديين
        

         تصاميم  للطوابق تربز الشكل املعماري للجامع ومكــوّناته 03

         مثال للهيكل احلامل للمعلم الديين أو املسجد 04

         قائمة  تقديرية يف كلفة  املشروع 04
         اجلامع يف إجناز استعماهلااملزمع  بطاقة وصفّية  للمواد واأللوان 02

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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  الجمهورية التونسية    

 وزارة الشؤون الدينية
 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية

 التصرف في المعالم الدينية  1 -  

 الجوامع - 1.1

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

     x  (1) مصلحة املعامل الدينية بدفاتر وزارة الشؤون الدينية  جامعملف ترسيم   -3
يدمج مبلف (1(

 املعلم ويتبع مصريه

 

 

 

 

( سنة بعد 1)

                                   امتالء السجل

         مكتوب رمسي من الوالية  01

         حمضر  حماسبة اللجنة  املشرفة على إجناز املشروع 01

         صاحل املختصة بوزارة التجهيزاألشغال مسلمة من قبل امل شهادة يف إنتهاء 03

         قرار وزير الشؤون الدينية اخلاص برتسيم املعلم الديين 04

 x   سنواتX  (1) 04 مصلحة املعامل الدينية سجل خاص باجلوامع  املرمسة بوزارة الشؤون الدينية -  4

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية     
 وزارة الشؤون الدينية

 الشؤون الدينية جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة
 التصرف في المعالم الدينية   1  - 

 الجوامع – 1.1

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

يدمج مبلف املعلم ((X  (1)    x 1 مصلحة املعامل الدينية بدفاتر وزارة أمالك الدولة  جامعملف ترسيم  -5

 ويتبع مصريه

 

 

 

( إىل حني إمتالء 2)

 السجل   

 

         مكتوب  السيد وزير الشؤون الدينية  01

         شهادة هبة أو ختصيص  01

         مثال موقعي  03
         شهادة ترسيم وتأمني رسوم متّلك خبزينة أمالك  الدولة  04

 أمالك الدولةاص باجلوامع  املرمسة بوزارة سجل خ -6
 مصلحة املعامل الدينية

X  (2) 
 x   سنوات04

 دائم *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 لتونسيةالجمهورية ا

 وزارة الشؤون الدينية
 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية

 التصرف في المعالم الدينية -1

 مساجدال - 2.1

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

  سنوات x  (1) 10 مصلحة املعامل الدينية مسجدإحداث ملـف  -1

 

 

 x 1) طاملا يكون)

 املعلم موظف للغرض

 

 
         مسجدمراسلة من الوالية حول الرتخيص يف بناء  01

01 
أصل عقد اهلبة أو  شهادة ختصيص لقطعة األرض املقام 

 املسجد عليها
        

ئة املكلّفة باإلشراف على بناء قائمة إمسية يف أعضاء اهلي 03

 املسجد

        

         تنصيص على اإلدراج ضمن اخلارطة املسجدية 04

 دائم *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             *.ث. نسخة ثانوية        ن ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 تونسيةالجمهورية ال
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في المعالم الدينية -1

 مساجدال - 2.1
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

     x  (1) مصلحة املعامل الدينية مسجد امللف الفنّي – 2

يدمج مبلف املعلم (1)

 ويتبع مصري املعلم

         مثال موقعي للعقار جمسم على مثال التهيئة العمرانية 01

01 
حيدد إجتاه القبلة ، حدود قطعة  )مثال مجلي

 (وموقع تركيز  املعلم الديين أبعادها,األرض 
        

 
 

 دائم *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             *.ث. نسخة ثانوية        ن ن.أ.نسخة أساسية            * * لرموز:ا
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 الجمهورية التونسية     

 وزارة الشؤون الدينية
 

 الدينيةجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون 
 لمعالم الدينيةالتصرف في ا   1 -  

 مساجدال – 2.1
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

03 
املسجد  تصاميم  للطوابق تربز الشكل املعماري للجامع أو

 ومكــوّناته
        

 
         للمعلم الديين أو املسجد مثال للهيكل احلامل 04

         قائمة  تقديرية يف كلفة  املشروع 04
املزمع إستعماهلا يف إجناز  بطاقة وصفّية  للمواد واأللوان 02

 املسجد

        

 

    دائم ء               * ح.د. حفظ*إ.ن. إنتقا إ.ت.إتالف             *   ن.ث. نسخة ثانوية         ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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  وزارة الشؤون الدينية
 الدينية جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة

 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 فرتة نشطة

فرتة شبه 

 نشطة
 ح د إ ن إ ت

 بدفاتر وزارة الشؤون الدينية مسجدملف ترسيم   -3
مصلحة املعامل 

 الدينية
x  

 يدمج مبلف املعلم ويتبع مصري املعلم ((1     (1)

 

 

 

 

 

         مكتوب رمسي من الوالية  01

         حمضر  حماسبة اللجنة  املشرفة على إجناز املشروع 01

03 
دة يف إنتهاء األشغال مسلمة من قبل املصاحل شها

 املختصة بوزارة التجهيز
 

       

         املسجدقرار وزير الشؤون الدينية اخلاص برتسيم  04

 بوزارة الشؤون الدينية  سجل خاص باملساجد املرمسة -4
مصلحة املعامل 

 الدينية

X   
 x   سنوات04

 التصرف في المعالم الدينية 1-   
 المساجد - .21 

 دائم *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 صري النهائيامل مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن ت إ فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

يدمج مبلف املعلم ((X  (1)    x 1 مصلحة املعامل الدينية بدفاتر وزارة أمالك الدولة  مسجدملف ترسيم  -5

 ويتبع مصريه

 

( إىل حني إمتالء 1)

 السجل   

                              

         ر الشؤون الدينية مكتوب  السيد وزي 01

         شهادة هبة أو ختصيص  01

         مثال موقعي  03
         شهادة ترسيم وتأمني رسوم متّلك خبزينة أمالك  الدولة  04

 x   سنواتX  (1) 04 مصلحة املعامل الدينية سجل خاص باملساجد املرمسة بوزارة أمالك الدولة -6

 دائم *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:                

 

 

 

  

 الجمهورية التونسية               
 وزارة الشؤون الدينية         

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في المعالم الدينية        1- 

 مساجدال - .21
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 الجمهورية التونسية     

 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 لم الدينيةالتصرف في المعا - 1

 تحويل مسجد إلى جامع – .31

 

 دائم حفظ*إ.ن. إنتقاء               * ح.د.  إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:                

                  

 

 ن ث ن أ املسؤولة  الوحدة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

      x  (1) مصلحة املعامل الدينية لف حتويل مسجد إىل جامعـم – 1

ويتبع  اجلامعيدمج مبلف  ((1

 مصريه

 

01 
حول حتويل مسجد مراسلة من الوالية 

 إىل جامع
        

01 
قرار وزير الشؤون الدينية  بتحويل 

 مسجد إىل جامع
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 الجمهورية التونسية   
 وزارة الشؤون الدينية 

 ةالخصوصية بوزارة الشؤون الديني جداول مدد استبقاء الوثائق
 التصرف في المعالم الدينية   1 -  

  معالم دينية بالخارج – 4.  1

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 النهائي املصري مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

طاملا يكون ((x 1   سنوات X  (1) 10 مصلحة املعامل الدينية ملف معلم ديين باخلارج  -1

 املعلم موظف للغرض

 

 

         مراسالت إىل السفارات  التونسية باخلارج 11

         إتفاقيات  01

         عقود  03

 دائم *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون الدينية
 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية

 الدينية التصرف في المعالم  1 - 
 كتاتيبال – 5.1
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 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة يقةعنوان امللف أو الوث
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 x   سنوات x  (1) 10 مصلحة املعامل الدينية كتاب ملـف  -1

طاملا يكون املعلم موظف  ((1

  للغرض

         مراسلة من الوالية  01

         مثال موقعي لكتاب 01

         رخصة يف فتح كتاب 03
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 الجمهورية التونسية    
 الشؤون الدينية وزارة

 ةالخصوصية بوزارة الشؤون الديني جداول مدد استبقاء الوثائق
 التصرف في المعالم الدينية   1 -  

 زواياال – 6.  1
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 X  (1)    x مصلحة املعامل الدينية بدفاتر وزارة الشؤون الدينية زاويةملف ترسيم  -  1    
طاملا يكون املعلم موظف ((1

 للغرض

يدمج مبلف املعلم ويتبع (1)

 مصريه

 إىل حني إمتالء السجل (3)

 

         شهادة هبة أو ختصيص  01

         مثال موقعي  03

     X  (1)  بدفاتر وزارة أمالك الدولة زاويةملف ترسيم  -2       

 x   سنواتX  (3) 04  سجل خاص بالزوايا حسب كل والية   -3         

  *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية     

 وزارة الشؤون الدينية
 ةالخصوصية بوزارة الشؤون الديني جداول مدد استبقاء الوثائق

 التصرف في المعالم الدينية   1 -  
 ائسالكن  – 7.  1

 
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت نشطة فرتة شبه فرتة نشطة

 طاملا يكون املعلم موظف للغرض((X  (1)    x 1 مصلحة املعامل الدينية ملف كنيسة -1

 
 

         رمسية  مراسالت  11

 تقارير 01
        

 
 دائم * ح.د. حفظ        *إ.ن. إنتقاء        إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

 ةالخصوصية بوزارة الشؤون الديني جداول مدد استبقاء الوثائق
 التصرف في المعالم الدينية   1 -

 البيعة – 8.  1
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

طاملا يكون املعلم موظف ((X  (1)    x 1 مصلحة املعامل الدينية ملف بيعة -1

 للغرض

 
 

         رمسيةمراسالت  11

 تقارير 01
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 الجمهورية التونسية     
 وزارة الشؤون الدينية

 ةالخصوصية بوزارة الشؤون الديني جداول مدد استبقاء الوثائق
 التصرف في المعالم الدينية   1 -  
 الترخيص في تصوير معلم ديني – 1.1

 

 ن ث ن أ دة املسؤولةالوح عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن ت إ فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

    x سنتان سنة واحدة   x مصلحة املعامل الدينية ملف ترخيص يف تصوير معلم ديين -1

11 
 

         طلب ترخيص يف تصوير معلم ديين 

         تراخيص يف تصوير معلم ديين  12

 

 دائم *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية     
 وزارة الشؤون الدينية

 ةالخصوصية بوزارة الشؤون الديني جداول مدد استبقاء الوثائق
 تصرف في المعالم الدينيةال   1 -  

 إحصائيات -11.1
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة

 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن ت إ فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

11 
 

 

 

 X مصلحة املعامل الدينية سجل  خاص بإحصائيات املعامل الدينية 
 

 X   سنوات 10 (1) 

 
 إىل حني امتالء السجل  ((1

 

 

 

 دائم *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون الدينية
 ة الشؤون الدينيةجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزار

 الدينية اإلطارات التصرف في 2-  
 اإلطارات المسجدية -1 .2

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:

 

 ن ث ن أ املسؤولة  الوحدة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

  ) x  (1) ) 2 مصلحة اإلطارات املسجدية تكليف إطار ديين - 1

 

 

x  
 طاملا يكون اإلطار نشط((1

 

سنـوات  بعد  اإلنقطاع  10)1) 

 النهائي عن النشاط

         الديين مراسلة  من الوالية حول تكليف اإلطار 01

         مطلب ترشح  01

         بطاقة إرشادات 03
         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  04

         صور 04

         والدة  مضمون 02
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 الجمهورية التونسية     

 وزارة الشؤون الدينية

 

 

 ةجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الديني
 التصرف في اإلطارات الدينية   -2

 اإلطارات المسجدية  - 1 .2

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن ت إ فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         3بطاقة عدد 00

  

02 
مسلمة من )لأليـمـة فقـط  (شهادة إختبار

 ة خمتصةجلن
        

         شهادة يف حفظ القرآن  09

         شهادة يف عدم الشغل  10
         تصريح على الشرف  11

         نسخة من الشهادة العلمية  11
 

 * ح.د. حفظ دائم          *إ.ن. إنتقاء               إ.ت.إتالف  ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 التونسيةالجمهورية 
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية                  
 الدينيةفي اإلطارات التصرف            2 - 

 جديةاإلطارات المس - 1 .2

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:

 

             

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         بعدم تعاطي نشاط خيل بقداسة املهنة التزام 13

 
14 

شهادة  إلثبات إمكانية توفيق اإلطار الديين بني 

  النشاط الديين و نشاط آخر
        

         قرار حول تسوية وضعية  14

         قرار وزير الشؤون الدينية بتكليف إطار ديين  12
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 لجمهورية التونسيةا   
 وزارة الشؤون الدينية  
 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في اإلطارات الدينية  -2

 اإلطارات المسجدية -  1 .2

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن ت إ رتة شبه نشطةف فرتة نشطة

 إعفـاء إطار ديين - 2
مصلحة اإلطارات 

 املسجدية
x  )1(  (1)  x  (1) سنة بعد صدور

 القرار

بعد  سنـوات10)1(

النهائي عن اإلنقطاع 

 النشاط

         مراسلة من الوالية حول إهناء تكليف إطار ديين   01

01 
عفاء مصحوب أو طلب إ مطلب إستقالة  من املعين باألمر

   باستجوابطلب إعفاء مصحوب  وبشهادة طبية ،أ
        

         قرار السيد وزير الشؤون الدينية بإعفاء إطار ديين  03

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 الدينية اإلطاراتالتصرف في                                                                                              2 - 

 اإلطارات المسجدية -  1  .2

 

 * ح.د. حفظ دائم  *إ.ن. إنتقاء              إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:

 
 

             
 
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة ن امللف أو الوثيقةعنوا
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 إهناء صرف منحة  إطار ديين  - 3
مصلحة اإلطارات 

 املسجدية
x  

)1) (1)  
x  

 سنة بعد صدور القرار(1)

سنـوات بعد اإلنقطاع  10)1(

 النهائي عن النشاط

         مراسلة من الوالية تتضمن وفاة اإلطار الديين 01

         مضمون وفاة   01

         قرار السيد وزير الشؤون الدينية بإهناء صرف منحة 03
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 الجمهورية التونسية     
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في اإلطارات الدينية2  - 
  اإلطارات المسجدية -  1 .2

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي فظمدد احل

 املالحظات
 ح د إ ن تإ فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 إسناد منحة عجز إلطار ديين  - 4
مصلحة اإلطارات 

 املسجدية
x  )1( )1(  x  

صدور  بعدسنة ( 1 )

 القرار

طاملا يتمتع املعين باألمر  )1(

 باملنحة

 

         مطلب عادي من اإلطار الديين العاجز    01

         ن الوالية حول إسناد منحة عجز إلطار ديينممراسلة  01
         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  03

         صور 04

         مضمون والدة  04
         شهادة طبية  تفيد عجز اإلطار   02
         حبث اجتماعي 00

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             .ث. نسخة ثانوية        *ن نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية     

 وزارة الشؤون الدينية
 

 

 

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في اإلطارات الدينية  - 2

 اإلطارات المسجدية  - 1  .2

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         شهادة يف عدم الدخل أو تصريح على الشرف 02

 

         قرار السيد وزير الشؤون الدينية بإسناد منحة عجز  09

           االجتماعيةندوق الوطين للتقاعد واحليطة جدول مـوجه للص 10

         بطاقة إرشادات خاصة باإلطار الديين العاجز  11
         إسناد منحة  باقرتاحبطاقة إرشادات تتعلق  11
         نسخة من بطاقة إرشادات إطار ديين منتفع بإعانة شهـرية 13

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * *     نسخة أساسية        أ.ن.* الرموز:

 

 



 

  33 

 الجمهورية التونسية     
 وزارة الشؤون الدينية

 
 

 

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في اإلطارات الدينية -2

 ات المسجديةاإلطار -  1  .2

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن تإ فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 ملف إسناد منحة ألرملة إطار ديني  -5
مصلحة اإلطارات 

 املسجدية
x  )1( 10 سنوات X   

 سنة بعد صدور القرار  )1(
 

         رملة اإلطار الديينمطلب من أ 01

         مراسلة من الوالية حول إسناد منحة ألرملة إطار ديين   01
         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  03

         صـور 04

         مضمـون والدة  04
         الزوجحجة وفاة  02
         حبث إجتمـاعي حول الوضعية املادية لألرملة  00

 اء               * ح.د. حفظ دائم*إ.ن. إنتق إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املالحظات املصري النهائي مدد احلفظ

 ح د إ ن تإ فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 

   x سنة 14     قرار السيد وزير الشؤون الدينية بإسناد منحة أرملة  02

09 
ـوجه للصندوق الوطين للتقاعد واحليطة جدول م

   االجتماعية
        

         املتوفىبطاقة إرشادات خاصة بأرملة اإلطار الديين  10
         إهناء صرف منحة للزوج وإعفاء أ نسخة من قرار 11

11 
إطار ديين منتفع بإعانة  نسخة من بطاقة إرشادات ألرملة

 شهـرية

        

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم          إ.ت.إتالف    ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:

 

 

 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

    
 

 

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 رف في اإلطارات الدينيةالتص  -2  

 اإلطارات المسجدية  - 1 .2 
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 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املالحظات املصري النهائي مدد احلفظ

 ح د إ ن تإ فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

مدة  سنة بعد انتهاء(1)

 صلوحية اإلقامة

 يملف إطار ديين غري إسالم -1
مصلحة اإلطارات 

 املسجدية
x  (1) 04سنوات  x  

         مراسالت حول طلب إقامة ألول مرة  01

         مراسالت حول املوافقة  أو عدم املوافقة على اإلقامة 01

         مراسالت حول طلب  جتديد اإلقامة 03

         جتديد إقامةمراسالت حول املوافقة  أو عدم املوافقة على  04

 

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:
 

 

 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

    
 
 
 
 
 

 
 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في اإلطارات الدينية  -2  

 الدينية  غير اإلسالمية اإلطارات  -2. 2 
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 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 اإلطارات الدينيةالتصرف في  -2

 التفقد واإلرشاد الديني  -  3.2
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

  ملف زيارات التفقد  -1
مصلحة إطارات التفقد 

 واإلرشاد الديين 
x   سنوات3 سنة واحدة x   

 

 
         برامج زيارات التفقد    01

         تقارير التفقد 01
         حماضر اجللسات  03

 * ح.د. حفظ دائم               *إ.ن. إنتقاء إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية
 ة الشؤون الدينيةوزار

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في اإلطارات الدينية -2

 التفقد واإلرشاد الديني  - 3.2

 
 
 
 
 
 

 إ.ت.إتالف        *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم  ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:

          

       
 

 

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 

 ملف أنشطة الوعاظ -2
إطارات التفقد مصلحة 

 واإلرشاد الديين
 

x 
 x سنوات3 سنة واحدة  

 
  

 
         مراسالت من الوالية حول أنشطة الوعاظ 01

         برامج الندوات التكوينية لإلطارات 01
         املعتمديات  الربامج الشهرية املتوقعة لوعاظ الواليات ووعاظ  03

         ة تعويضهاالربامج الغري منجزة وكيفي   04
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 الجمهورية التونسية     
 وزارة الشؤون الدينية

 

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 التصرف في اإلطارات الدينية -2
 التفقد واإلرشاد الديني - 3.2 

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         شطة  الشهرية إحصاء األن 04

 
         التقرير الشهري للنشاط الديين بالوالية  02

         حمضر جلسة اإلجتماع الدوري للوعاظ 00

         حمضر شهري لرصد اهلالل 02

 * ح.د. حفظ دائم               *إ.ن. إنتقاء إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية  
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 اإلطاراتتكوين   -4.2

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت رتة شبه نشطةف فرتة نشطة

                                            x مصلحة التكوين األساسي واملستمر ملف تكوين املؤدبني -1

سنة بعد انقضاء املدة (1)

 املعنية

 طاملا يكون صاحلا(2)

سنة بعد ختم مرحلة (3)

 التكوين

 x   سنوات10 (1)    اخلطة السنوية للتكوين 01

   x سنوات 4 (2)    قرار ضبط نظام وبرنامج مرحلة التكوين 01

   x سنوات 4 (3)    قرار لفتح مرحلة التكوين 03

04 
منشور أو مقرر وزاري لفتح حلقة 

 التكوين
   x سنوات 4 (3)   

قائمة امسية يف املشاركني يف مرحلة  04

 التكوين

   
 x سنوات 4 (3)

  

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ة            * ن.أ.نسخة أساسي* الرموز:
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 الجمهورية التونسية  
 وزارة الشؤون الدينية

               
 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية

 اإلطاراتتكوين   -4.2
 

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة ف أو الوثيقةعنوان املل
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

سنة بعد انقضاء املدة x   (1) سنوات 4 (3)    قرار تعيني أعضاء اللجنة اخلاصة مبرحلة التكوين 02

 املعنية

سنة بعد ختم مرحلة (3)

 التكوين

   x سنوات 2 (3)    اجناز تكوين املؤدبنيبرنامج   00

 x   سنوات2 (1)    تقييم مرحلة التكوين 02

   x سنوات2 (1)    حمضر مجاعي يف شأن تقييم مرحلة التكوين 09

 

 * ح.د. حفظ دائم     *إ.ن. إنتقاء           إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون الدينية
 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 اإلطاراتتكوين   -4.2

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت شطةفرتة شبه ن فرتة نشطة

 ملف املكون -2
 مصلحة التكوين األساسي واملستمر

 
x  (1) 5سنوات x   

سنة بعد ختم مرحلة  (1)

 التكوين
         سرية ذاتية  01
         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  01

         دعوة املؤهلني إلجراء مرحلة التكوين 03

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * *           ن.أ.نسخة أساسية  * الرموز:
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 الجمهورية التونسية  
 وزارة الشؤون الدينية

                
 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية

 اإلطاراتتكوين   -4.2

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة لف أو الوثيقةعنوان امل
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 ملف املرتشح للدورة -3
مصلحة التكوين 

 األساسي واملستمر
x  (1) 3 سنوات x   

سنة بعد ختم مرحلة  (1)

  التكوين

         مطلب للمشاركة يف تكوين املؤدبني  01
         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  01
         نسخة من الشهادة العلمية 03
         بطاقة ارشادات  04

 

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:



 

  43 

 
 
 الجمهورية التونسية 

                                                                           وزارة الشؤون الدينية                                                                                                         
 

 بوزارة الشؤون الدينيةجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية 
 اإلطاراتتكوين   -4.2

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         استدعاءات للمشاركة يف اإلختبار  04

 

         (استدعاء لاللتحاق بالتكوين) بعد اإلختبار 02
         قائمة الناجحني يف اإلختبار 00

         شهادة تكوين  02

         بطاقة تقييم 09
         نسخة من رقم احلساب اجلاري 10

 * ح.د. حفظ دائم*إ.ن. إنتقاء                إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية     

 وزارة الشؤون الدينية
 

 ةالخصوصية بوزارة الشؤون الديني جداول مدد استبقاء الوثائق
 الدينية اإلطارات التصرف في   1 -  

  إحصاء اإلطارات -5.2
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 الحظاتامل
 ح د إ ن أ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 
01 

 

 سجل إحصاء اإلطارات املسجدية 

 

 الدينيةاإلطارات مصلحة 

 
X 

 

  

 

(1) 

 

 سنوات10

   
X 

 

 

 امتالء السجل سنة بعد((1

 

 
 دائم تقاء               * ح.د. حفظ*إ.ن. إن إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية     
 وزارة الشؤون الدينية

 

 

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 دينيةالمسابقات ال -  3

 القرآنية الدولية المسابقات -1.3

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي فظمدد احل

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 ملسابقات القرآنية الدوليةاملشاركة يف  املف   -1
 

مصلحة املسابقات 

 القرآنية
  x  سنوات 4 (1)  

 ( سنة واحدة بعد اإلجناز 1)

 

          مراسلة موجهة إىل وزارة شؤون الدينية من الدول اإلسالمية 01

         مراسلة من وزير الشؤون الدينية إىل الوالة 01
         مرتشح  مراسلة من الوالية حول تعيني  03

         بطاقة إرشادات شخصية  04

         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   04

         نسخة من جواز السفر 02

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * * نسخة أساسية            أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية      

 وزارة الشؤون الدينية

 

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 دينيةالالمسابقات  -  3
 ةالمسابقات  القرآنية الدولي -1.3

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         صور 10

 

 

 

         شهادة يف حفظ القرآن الكريم 10

09 
ىل الدول املعنية حول مراسلة من وزير الشؤون الدينية إ

 تعيني مرتشح
        

         تقرير حول املشاركة 10

 * ح.د. حفظ دائم               *إ.ن. إنتقاء إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 التونسيةالجمهورية     

 وزارة الشؤون الدينية

 

 

 ء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينيةجداول مدد استبقا
 دينيةال المسابقات -  3

 مسابقة تونس الدولية للقرآن الكريم و تالوته وتفسيره -2.3

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 إلختبار الوطين لإلستعداد للمسابقات الدوليةملف ا  -1
مصلحة املسابقات 

 القرآنية 
X  (1) 4 سنوات x   

 ( سنة واحدة بعد1)

 اإلجناز 

 

         منشور وزير الشؤون الدينية  للرتشح للمسابقات القرآنية  01 
         مراسالت من الواليات   01

         اقات تعريف قائمة املرتشحني مصحوبة بنسخ من بط 03

         )جدول تنظيم الدورة ) التاريخ ، أعضاء اللجنة ،األماكن  04
         قائمة الدعوات املوجهة إىل املشاركني يف املسابقة 04

 * ح.د. حفظ دائم        *إ.ن. إنتقاء        إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية     
 وزارة الشؤون الدينية

 
 
 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 دينيةالالمسابقات  -  3

 مسابقة تونس الدولية للقرآن الكريم و تالوته وتفسيره -2.3
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         بطاقات تقييم مشارك  02

 

         حبوث أمنية 00
         قائمة الناجحني املتميزين 02

         برنامج الرسكلة وقائمة املراكز اليت تنظم هبا هذه الرسكلة 09

         املتابعة لإلستعداد للمسابقة الدوليةبطاقة  10
قائمة انتقاء أمساء للمشاركة يف خمتلف املسابقات القرآنية  11

 الدولية ومسابقة تونس الدولية حلفظ القرآن الكريم

        

 إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم*إ.ن.  إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:

 



 

  49 

 

 يقةعنوان امللف أو الوث
 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة

 املصري النهائي مدد احلفظ
 املالحظات

 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

ملف املشاركة يف مسابقة تونس الدولية حلفظ القرآن الكريم   -2

 وتالوته وتفسريه

مصلحة املسابقات 

 القرآنية 
X  (1) 4 سنوات  x  

( سنة واحدة 1)

 بعد اإلجناز

 

 01 

مراسالت إىل بعض الدول حول املشاركة يف دورة تونس  

الدولية حلفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسريه لرتشيح 

 متسابق أو عضو جلنة حتكيم

        

         بطاقة إرشادات املرتشح ملسابقة تونس الدولية 01
         صورتان مشسيتان 03

         نسخة من جواز السفر لألجانب 04

         برنامج الدورة )جدول أعمال الدورة( 04
         دليل مسابقة تونس الدولية 02

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:

 الجمهورية التونسية 
 وزارة الشؤون الدينية

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 دينيةال المسابقات -  3

 مسابقة تونس الدولية للقرآن الكريم و تالوته وتفسيره -2.3
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 الجمهورية التونسية  

 ون الدينيةوزارة الشؤ

 
 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 دينيةالالمسابقات  -  3 

  مسابقة تونس الدولية للقرآن الكريم و تالوته وتفسيره -2.3
 
 

  

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت شبه نشطة فرتة فرتة نشطة

         بطاقة تقييم جلنة التحكيم   00

 

         بطاقة النتائج النهائية  02
         حمضر جلسة  09

         تقرير تقييمي لفعاليات الدورة  10

         قائمة توزيع اجلوائز 11

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             . نسخة ثانوية        *ن.ث نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:             
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 الجمهورية التونسية 
 وزارة الشؤون الدينية

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 الدينية األنشطة   -    4       

 
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة أو الوثيقة عنوان امللف
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

   x سنوات X  (1) 3 مصلحة األعياد الدينية ملف برامج األعياد الدينية  -1

( سنة واحدة بعد 1)

 اإلجناز

01 
رامج منشور من وزارة الشؤون الدينية حول إحصاء ب

 األنشطة الدينية
        

مراسالت من الوالة لإلعالم بالربامج الدينية يف خمتلف  01

 املناسبات الدينية 

        

         برامج األنشطة الدينية 03

04 
تقارير حول األنشطة الدينية املنجزة يف األعياد واملناسبات 

 الدينية 

        

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * *          نسخة أساسية   أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 الحج والعمرة - 5

 الحج -15.
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة لف أو الوثيقةعنوان امل
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 ملف احلج    -1
 مصلحة احلج والعمرة

 
x  سنوات  11 سنتان  x  

 

01 
حول ت مراسالت من وزارة الشؤون الدينية إىل الواليا

 ججراءات الالزمة ملوسم احلاإل
        

         مراسالت من وزارة الشؤون الدينية إىل رئاسة اجلمهورية 01

         حماضر جلسات اللجنة الوطنية للحج 03

         حماضر جلسات اجتماعات الوفدين التونسي والسعودي 04
         قائمة الوفد اخلاص)من رئاسة اجلمهورية( 04

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * *             نسخة أساسيةأ.ن.* الرموز:

 



 

  53 

 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 الحج والعمرة  -5

 الحج -15.

 

 ن ث ن أ لوحدة املسؤولةا عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         قائمة أعضاء البعثة الرمسية لشؤون احلج    02

 

         قائمة املرشدين الدّينني 00
         قائمة املرافقني 02

         قائمة احلجيج حسب كل والية 09

         تقارير جلنة املتابعة حول موسم احلج 10
         إحصائيات حول نسبة الذكور واإلناث والسلم العمري 11
         حمضر جلسة حول تقييم موسم احلج 11

 * ح.د. حفظ دائن. إنتقاء               *إ. إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:           
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 الجمهورية التونسية 
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 الحج والعمرة5 -  

 العمرة - 515

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 لنهائياملصري ا مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 ملف العمرة   -1
 مصلحة احلج والعمرة

 
X  سنوات10 سنتان x   

 
01 

مراسالت من وزارة الشؤون الدينية إىل أعضاء اللجنة 

 الوطنية للعمرة
        

         تقرير أعضاء اللجنة الوطنية للعمرة 01

         للجنة الوطنية للعمرةاجتماعات ا 03

         حماضر جلسات اللجنة الوطنية للعمرة 04

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية 
 وزارة الشؤون الدينية

 اول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينيةجد                               
 نيــــــــالم الديــــــــــــــــــاإلع   -6     

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

   x سنوات10 سنتان  x مصلحة اإلعالم الديين لتونسيني باخلارجملف اإلحاطة الدينية با1- 

 

01 
مراسالت من وزارة الشؤون الدينية إىل خمتلف السفارات 

 التونسية باخلارج
        

قائمة يف الوفود والبعثات املوجهة لتكوين اجلالية التونسية  01

 باخلارج

        

         السرية الذاتية للمرتشح 03

         صور مشسية 04
         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 04

 اء               * ح.د. حفظ دائم*إ.ن. إنتق إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:

 

 



 

  56 

 
 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون الدينية
 

 اء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينيةجداول مدد استبق
 نيــــــالم الديــــــــاإلع  -6

 
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

         نسخة من جواز السفر 02

 
         اهرات املختارة للجالية باخلارجبرامج الندوات والتظ 00

         جدول أعمال الندوة أو التظاهرة 02

         تقارير حول الزيارات امليدانية للجالية 09

 حفظ دائم*إ.ن. إنتقاء               * ح.د.  إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون الدينية
 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية

 اإلعالم الديني  -6

 

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت شطةفرتة شبه ن فرتة نشطة

 سمعي البصرياإلعالم ال  -2
 مصلحة اإلعالم الديين

 
 x (1)   ةسن  

( ختص قاعدة احلفظ 1)

هذه الوثائق املتعلقة بالعرض 

و ليست األوعية السمعية 

 البصرية

01 
منشور من السيد وزير الشؤون الدينية إىل السادة الوالة لضبط 

 توزيع خمتلف األنشطة الدينية

       
 

مكتوب الوالية مصحوب بربنامج النشاط الديين املوجه لوسائل  01

 حماضرات دينية /خطب مجعية(اإلعالم السمعية والبصرية )

        

         العقود املربمة مع املؤسسات السمعية والبصرية 03

04 
( للوعاظ حول األنشطة الدينية يف  شهرية /سنوية)تقارير 

 كل املناسبات الدينيةخمتلف الواليات ويف 

        

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون الدينية
 

 ة بوزارة الشؤون الدينيةجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصي
 الدراسات والبحوث  -0 

 الندوات - 1.7

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

   x سنوات10 سنتان  x مصلحة الندوات ندوةملف  -1

 

         مكاتيب رمسية 01
         استدعاءات  01

         قائمة املشاركني  03

         برامج الندوات وامللتقيات 04
         حماضر جلسات 04

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية 

 وزارة الشؤون الدينية
 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 الدراسات والبحوث  -7 

 الندوات - 1.7
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت طةفرتة شبه نش فرتة نشطة

         ت اتقارير حول املشاركة يف الندو 02

 

         نشريات  00
         حماضرات دينية  02

         قائمة  فهارس الكتب والدراسات اإلسالمية 09

         دراسات  إسالمية 10

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية
                                                  وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 اسات والبحوثالدر  -7

 المؤتمرات - 2.7
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

  x  سنوات  x  (1)  4 مصلحة الندوات املشاركة يف املؤمترات الدولية -1

(: سنة بعد 1)

 اإلجناز

01 
من السفارات التونسية باخلارج عن طريق وزارة مراسالت 

 اخلارجية
        

         دعوات للمشاركة يف املؤمتر 01

         برنامج املشاركة يف املؤمتر 03

         نسخ من املداخالت  04
         حماضر اجتماعات الندوة أو املؤمتر 04

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية

                                                وزارة الشؤون الدينية

 
 لدينيةجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون ا

 الدراسات والبحوث  -7 
 المؤتمرات - 2.7

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

02 
 البيان اخلتامي للندوة أو املؤمتر

 
        

 

00 
 ؤمترتقارير حول املشاركة يف الندوة أو امل

 
        

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أن.* الرموز:
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 التونسية ةالجمهوري
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد إستبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشؤون الدينية
 وثـــحـــات والبــــاسالدر    -8

 للدراسات اإلسالمية جائزة رئيس الجمهورية العالمية  -1.8

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة

 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 ملف فتح باب الرتشح -1

الدراســــات   مصلحة

 ـوثوالبـــحــ

 

x  (1) 3 سنوات x   

سنة واحدة  (1)

اإلعالن عن بعد 

 النتائج

 

         بالغ حول فتح باب الرتشح 01

01 
مراسالت من وزير الشؤون الدينية إىل السفارات 

 التونسية باخلارج

        

         مطويات 03
         ملصقات 04

 * ح.د. حفظ دائم*إ.ن. إنتقاء                إ.ت.إتالف             . نسخة ثانوية        *ن.ث نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون الدينية

 جداول مدد إستبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الشؤون الدينية
 وثـــحـــات والبــــالدراس    -8 

 الجمهورية العالمية للدراسات اإلسالمية جائزة رئيس  -1.8
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة

 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

إ 

 ن
 ح د

 ملف قبول املرتشحني -2

  مصلحة

الدراســــات 

 والبـــحـــوث

 

x  (1) 3 سنوات x   
عد اإلعالن سنة واحدة ب (1)

 عن النتائج

         مراسالت عن طريق السفارات التونسية باخلارج 01 
         نسخ من كتب املرتشحني 01

         سرية ذاتية للمرتشح 03

 * ح.د. حفظ دائم   *إ.ن. إنتقاء             إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية

                                                                           وزارة الشؤون الدينية                                                                                                         
 

 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية
 الدراسات والبحوث    -8

 جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات اإلسالمية  -1.8
 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د نإ  إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 ملف ضبط  تركيبة اللجنة -3

الدراســــات   مصلحة

 والبـــحـــوث

 

 
x 

 

سنة واحدة  x   (1) سنوات 3 (1)

بعد اإلعالن عن 

 النتائج

 

         مشروع أمر موجه للوزارة األوىل 01
         قائمة يف تركيبة اللجنة 01
         الرمسيأمر يضبط الرتكيبة النهائية للجنة صادر بالرائد  03

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * ن.أ.نسخة أساسية            * * الرموز:
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 الجمهورية التونسية
                 وزارة الشؤون الدينية

 
 الدينية جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون

 الدراسات والبحوث     -8
 جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات اإلسالمية  -1. 8

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة عنوان امللف أو الوثيقة
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

 الرتشحات  ملف تقييم -4

ت الدراســــا  مصلحة

 والبـــحـــوث

 

x  (1) 3 سنوات x   

سنة واحدة بعد  (1)

 اإلعالن عن النتائج

 

         التقارير الواردة من أعضاء اللجنة 01
          التقاريرجدول يضبط  01

         جدول ترتيب املرتشحني 03

         قائمة تضبط رتب املرتشحني 04

         مراسلة توجه للفائز 04

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف        ن.ث. نسخة ثانوية        * نسخة أساسية            * أ.ن.* الرموز:
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 الجمهورية التونسية 

                                                                                                                  وزارة الشؤون الدينية                                                                  
 جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون الدينية

 الدراسات والبحوث    -8
 جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات اإلسالمية  -1.8

 

 ن ث ن أ الوحدة املسؤولة امللف أو الوثيقةعنوان 
 املصري النهائي مدد احلفظ

 املالحظات
 ح د إ ن إ ت فرتة شبه نشطة فرتة نشطة

    سنوات 10     حمضر جلسة يضبط النتيجة النهائية 02

         رسائل شكر للمشاركني 00 
         الكتاب الفائز باجلائزة 02

 *إ.ن. إنتقاء               * ح.د. حفظ دائم إ.ت.إتالف             ن.ث. نسخة ثانوية        * خة أساسية            * ن.أ.نس* الرموز:
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 فهرس عناوين امللفات والوثائق
 التصرف يف املعامل الدينية  –1

 ملفات( 4) ملف جامع  .11

  اقرتاح إحداث جامع 1.1.1

  الفين جلامع امللف 1.1.1

 ترسيم جامع بوزارة الشؤون الدينية 3.1.1

 ترسيم جامع بدفاتر أمالك الدولة  4.1.1

 ملفات ( 4) ملف مسجد 2.1

 اقرتاح إحداث مسجد 1.1.1

 امللف الفين للمسجد 1.1.1

 ترسيم مسجد بوزارة الشؤون الدينية 3.2.1

 ترسيم مسجد بدفاتر أمالك الدولة 4.2.1

 ىل جامعحتويل مسجد إ 3.1

 معامل دينية باخلارج 4.1

 كتاب 5.1

 زاوية 6.1

 ترسيم زاوية بدفاتر وزارة الشؤون الدينية 1.2.1

 ترسيم زاوية بدفاتر وزارة أمالك الدولة 1.2.1

 سجل خاص بالزوايا  حسب كل والية 3.2.1

 كنيسة  7.1

 البيعة 8.1

 الرتخيص يف تصوير معلم ديين 1.1

  الدينيةسجل احصائيات املعامل -11.1
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 التصرف يف اإلطارات الدينية  - 2

 إطار ديين 1.2

 تكليف إطار ديين  1. 1.1

 إعفاء إطار ديين  1.1.1 

 إهناء صرف منحة إلطار ديين   3.1.1
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