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 اإلجراءات المتعلقة بسير

مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة 
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 اإلدارة العامة

 جامعة القيروان 
 رة المصالح المشتركةإدا

 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز
 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

 
 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 
متصرف رئيس مدير المصالح من قبل: محمد الحبيب المولهي 

 كةالمشتر

 تقني أّول مهدي الحمروني

 نـوع اإلجـراء :
 متابعة اإلتستشارات الخاصة بالتهيئات المختلفة -1

 

 األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحـل
المراجع والنصوص القانونية 

 المعتمدة
 المالحظات

1 

برنامج إقتراد األشغال المتأكدة وتشمل كل األقساط) كهرباء 
دهن وعزل السطود.....( المزمع انجازها في  ،بناء ،سوائل،

المؤسسات التابعة لجامعة القيروان مع التقديرات الالزمة لكل 

 مقترد.

 المؤسسات
 مصلحة البناءات والتجهيز بجامعة القيروان

 

 
 
 

 
 2014لسنة  1039األمر عدد 

المنظم للصفقات العمومية 
وجميع النصوص المتم مة 

 والمحي نة له.

+ 
 اسات الشروطكر       

 

  مصلحة البناءات والتجهيز بجامعة القيروان اعداد ملف االستشارة وكراس الشروط الخاصة بها 2

 االعالن عن االستشارة أو طلب العروض في الصحف اليومية 3

 مصلحة البناءات والتجهيز بجامعة القيروان

 الكتابة العامة
 مكتب الضبط

 

 قبول العروض 4
 التجهيز بجامعة القيروانمصلحة البناءات و

 مكتب الضبط بالجامعة
 

 فتح العروض 5
 الكتابة العامة بالجامعة

 مصلحة البناءات والتجهيز بالجامعة

 

 إعداد تقرير تقييم العروض وعرضه على أنظار اللجنة المختصة  6

 مصلحة البناءات والتجهيز بجامعة القيروان

 الكتابة العامة بالجامعة
 المختصةلجنة الصفقات 

 

 اعداد أذون التزود  7
 المصالح الفنية بالجامعة

 إدارة الشؤون المالية

 

 المقاولة المكلفة باإلنجاز البدء في انجاز األشغال من طرف المقاولة المعنية 8
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 قبول األشغال 9
 المؤسسة المعنية

 مصلحة البناءات والتجهيز بجامعة القيروان

 المقاولة المكلفة باإلنجاز

 

 اعداد ملف الخالص وارساله إلى المصلحة المعنية  10

 مصلحة البناءات والتجهيز بجامعة القيروان

 رئاسة الجامعة
 مكتب الضبط
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي
 اإلدارة العامة

 جامعة القيروان 
 إدارة المصالح المشتركة

 ايات والتجهيزاإلدارة الفرعية للبن
 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

 
 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

متصرف رئيس مدير من قبل: محمد الحبيب المولهي 

 المصالح المشتركة

 تقني أّول مهدي الحمروني

 :ءنـوع اإلجـرا
 دراتسة ومتابعة المشاريع-2

 

 األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل
المراجع والنصوص القانونية 

 المعتمد
 المالحظات

1 

مراسلة وزارة التعليم العالي )اإلدارة العامة للبنايات 

والتجهيز( القتراد بناء، توسعة او صيانة مقر 
 مؤسسة

هيز بالوزارة واإلدارة الفرعية للبنايات اإلدارة العامة للبنايات والتج
 والتجهيز بالجامعة

 2014لسنة  1039األمر عدد 

المنظم للصفقات العمومية 
وجميع النصوص المتم مة 

 والمحي نة له.

 

  

     موافقة الوزارة وتوفير اإلعتمادات 2

 إعداد البرامج البيداغوجية والوطنية 3
 ز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمياإلدارة العامة للبنايات والتجهي 

 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بالجامعة
  

4 
إعداد ملفات طلبات العروض ونشر اإلعالن على 

 الصحف التونسية

 إدارة المؤسسة المعنية
 اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الوالية
 واإلسكان والتهيئة الترابية وزارة التجهيز

 المصممون
  

 اعداد تقارير فرز العروض الفنية والمالية 5

 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بالجامعة

  

6 
العروض الفنية والمالية على عرض تقرير فرز 

أنظار لجنة الصفقات ذات اإل تصاص للدرس وإبداء 

 الرأي

   لجنة الصفقات ذات اإل تصاص
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7 
بعد موافقة لجنة اإل تصاص يتم اإلعالم باسناد صفقة 

 واصدار اإلذن االداري ببدء اإلنجاز
   وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 يذ الصفقةمتابعة مراحل تنف 8

 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بالجامعة

  

 عمليتي القبول الوقتي والنهائي 9

 المقاولة المعنية
 المصممون

 الترابية وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة
 اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بالجامعة

 إدارة المؤسسة المعنية

  

   ادارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية اعداد ملف الختم النهائي 10

11 
نظار لجنة عرض تقرير ملف الختم النهائي على ا

 الصفقات ذات اال تصاص

 لجنة الصفقات ذات اإل تصاص

 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
 اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بالجامعة

  

12 
ما في ذلك رفع اليد على مستحقات المقاولة المعنية ب

 استرجاع الضمان البنكية
   ادارة الشؤون المالية بالوزارة المعنية
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي
 اإلدارة العامة

 جامعة القيروان 
 إدارة المصالح المشتركة

 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز
 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

 
 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

متصرف رئيس مدير من قبل: محمد الحبيب المولهي 

 المصالح المشتركة

 تقني أّول مهدي الحمروني

  نـوع اإلجـراء :
متابعة اقتناء األراضي لبناء المشاريع الخاصة بالمؤتسسات  -2

 امعية الجديدة التابعة لجامعة القيروانالج

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمد األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 
اقتراح مشروع اقتناء االراضي على االدارة العامة 

 للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي

 وزارة التعليم العالياالدارة العامة للبنايات والتجهيز ب
 والية القيروان

 ادارة الشؤون العقارية
 االدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بجامعة القيروان

  

  

 موافقة الوزارة وتوفير االعتماد 2
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   وزارة المالية

 اتمام االجراءات الالزمة لعملية االقتناء 3
 المالك

 تعليم العالي والبحث العلميوزارة ال
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 اإلدارة العامة
 جامعة القيروان 

 إدارة المصالح المشتركة
 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز

 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

 
 عة المبانيمصلحة الدراتسات الفنية ومتاب

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 
متصرف رئيس مدير من قبل: محمد الحبيب المولهي 

 المصالح المشتركة

 تقني أّول مهدي الحمروني

 نـوع اإلجـراء :
المناطق الخضراء بالمؤتسسات الراجعة بالنظر  متابعة برامج-4

 للجامعة

 

 المالحظات ةالمراجع والنصوص القانونية المعتمد األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

الحصول على تقارير دورية سنوية في مختلف 
المؤسسات التابعة لجامعة القيروان والتي على ملك 
وزارة التعليم العالي بخصوص صيانة المؤسسات 

 والعناية بالمناطق الخضراء

ة التعليم العالي االدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزار
 والبحث العلمي

 االدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بجامعة القيروان

 المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القيروان
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 اإلدارة العامة

 جامعة القيروان 
 إدارة المصالح المشتركة

 اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز
 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

 
 مصلحة الدراتسات الفنية ومتابعة المباني

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 
متصرف رئيس مدير من قبل: محمد الحبيب المولهي 

 المصالح المشتركة

 تقني أّول مهدي الحمروني

  نـوع اإلجـراء :
ملف ترشيد اتستهالك الطاقة بالجامعة والمؤتسسات  متابعة-3

 الراجعة لها بالنظر

 

 األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل
المراجع والنصوص 

 ةالقانونية المعتمد
 المالحظات

1 
مراسلة المؤسسات بخصوص مد  الجامعة بكميات الطاقة المستهلكة 

 شرا  والهاتففي الوقود والكهرباء والماء الصالح لل
 االدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بجامعة القيروان

 المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القيروان
  

  

2 
اعداد تقرير سداسي وعرضه على انظار المراقب الجهوي 

 للمصاريف العمومية

 االدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بجامعة القيروان

 مراقبة المصاريف العمومية
  

  

3 
اعداد تقرير سنوي وعرضه على انظار االدارة العامة للمصالح 

 المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 االدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بجامعة القيروان
  

  

 

 

 


