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فيفري  13مؤرخ في  2017لسنة  272بمقتضى أمر حكومي عدد    
ول للتعليم التقني، عطلة منح السيد جمال دربالي، أستاذ أ  .2017 فيفري  13مؤرخ في  2017لسنة  273بمقتضى أمر حكومي عدد     .لبعث مؤسسة لمدة سنة
فيفري  13مؤرخ في  2017لسنة  274بمقتضى أمر حكومي عدد     .عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنةمنح السيد عبد المجيد الزعالني، أستاذ المدارس االبتدائية،   .2017
 .ةاالتصال بوزارة التربيكلف السيد حسن بن سليمان، أستاذ أول مميز، بمهام مدير   .2017  فيفري17بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .عماد دقاز، أستاذ أول للتعليم التقني المتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة إلى السيد 2015نوفمبر  19 المؤرخ في 2015 لسنة 1792عدد الحكومي  ألغي األمر  .2017
   

فيفري  13مؤرخ في  2017لسنة  275بمقتضى أمر حكومي عدد    
عام مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية ابتداء من كلف السيد عدنان حيدر، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير   .2017
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فيفري  13مؤرخ في  2017نة لس 276بمقتضى أمر حكومي عدد 
  فيفري13مؤرخ في  2017لسنة  277بمقتضى أمر حكومي عدد     .2015 ديسمبر 18من مدير عام مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية ابتداء أعفي السيد رضا الشكندالي، أستاذ التعليم العالي، من مهام   .2017
 فيفري 13قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في     .سنةبالمدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج، عطلة لبعث مؤسسة لمدة أستاذ مساعد للتعليم العالي  للسيد عز الدين التابعي، تأسند  .2017
 ديسمبر 28 المؤرخ في 1978 لسنة 59وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ر التعليم العالي والبحث العلمي،إن وزي  .الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني للعموم يتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل من المركز 2017
 أكتوبر 11 المؤرخ في 1999 لسنة 2241وعلى األمر عدد   ،2006 نوفمبر 9 المؤرخ في 2006لسنة  73جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد التكنولوجيا، وعلى  المتعلق بالبحث العلمي وتطوير 1996جانفي  31 المؤرخ في 1996 لسنة 6وعلى القانون التوجيهي عدد   منه، 33 وخاصة الفصل 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978
 سبتمبر 10رخ في  المؤ2001 لسنة 2123وعلى األمر عدد   والتقني، المتعلق بتنظيم المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي 1999
 :بيانات الجدول التالي المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني للعموم وفق الفصل األول ـ تضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل من   :قرر ما يلي   .وعلى رأي وزيرة المالية  طرف المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني،ئدة العموم من المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل لفا 2001 جويلية 26وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في   ،ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتعل2016 أوت 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 الرئاسي عدد األمروعلى    المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،2001
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  البحث الواحد/ د10  البحث الواحد/ د15  بطلب من المستفيدوطنية أو أجنبية من طرف أعوان المركز إجراء بحث وثائقي عبر بنوك معطيات   ة المعلوماتيةالبحث واليقظ  تعريفة للطلبة  تعريفة للعموم  نوع الخدمة  الرتبيالعدد 
  1  د معلوم االشتراك30   االشتراكد معلوم40  واليقظة المعلوماتيةاشتراك سنوي بخدمة البث االنتقائي للمعلومات 

  2  األطروحة/ د60  األطروحة/ د70  اقتناء أطروحات مودعة بالخارج  مقالةال/ د15  المقالة/ د20  بالخارجاقتناء مقاالت علمية من الدوريات الصادرة   توفير الوثائق  د معلوم االشتراك60  د معلوم االشتراك80  على عين المكان، طبع ونسخإبحار على األنترنات، اطالع على الوثائق بحث، : اشتراك سنوي في خدمات المكتبة 
  الرؤية/ د0,500  الرؤية/ د1,000  ـ صورة إيجابية  الرؤية/ د1,000  الرؤية/ د2,000  ـ صورة سلبية      :أو بطاقيا سحب وثيقة مصغرة فلميا  الصفحة الواحدة/ د 0,100  الصفحة الواحدة/ د 0,200  واألسود باألبيض 3صورة باآللة الناسخة من حجم أ  الصفحة الواحدة/ د 0,080  الصفحة الواحدة /د 0,100  باألبيض واألسود 4صورة باآللة الناسخة لوثيقة من حجم أ  الصفحة/  د0,100+ الساعة  /د1,500  الصفحة /د 0,200 +الساعة  /د1,500  ـ بالطباعة  الساعة/د1,500  الساعة/ د1,500  ـ بدون طباعة      :اإلبحار في األنترنات   النسخ والرقمنة والطبع  القرار مع معلوم اإلرساليفة المحددة بهذا التعر  القرار مع معلوم اإلرساليفة المحددة بهذا التعر  إرسال وثائق مطلوبة عن بعد

3  

  خارج مقر المركز ) 20 إلى 1(اليوم للمجموعة من /  دينار100  التعليم العالي والبحث العلميطلبة وأعوان المكتبات التابعة لمؤسسات   4  مجانا بمقر المركز   العلمي والتقنيواإلعالمالتكوين والتدريب في مجال التوثيق   ةالصفحة الواحد / دينار0,150  الصفحة الواحدة /ينارد 0,300  رقمنة الوثائق ومعالجتها
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  الذي  مكلف بتنفيذ هذا القرارقنيت ـ المدير العام للمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي وال3الفصل   .المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة بمقابل لفائدة العموم من طرف المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني المشار إليه أعاله 2001 جويلية 26لهذا القرار وخاصة قرار الوزير األول المؤرخ في  ـ تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة 2الفصل    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 فيفري 13تونس في   .التونسية

 سليم خلبوس                       وزير التعليم العالي والبحث العلمي




