
 توزيع القسائم التموينية -تعميم المدير العام 

 

 عام

المرافق االقتصادية في الدولة : من قانون أساس( ح()2()2أ)ب3عطفاً على معايير توزيع القسائم التموينية بموجب المادة  

من قبل وزير الداخلية ونشرها في موقع وزارة الداخلية، يتم بهذا نشر تعميم المدير العام  والتي تم أقرارها( المعايير -الحقا )

 . الخاص، والذي يهدف لتسوية طريقة عمل السلطات المحلية في إطار فحص االستحقاق وتحويل المعلومات بموجب المعايير

 

 تحويل المعلومات بين الجهات العمومية

 

على ضوء . ر الفحص الدقيق للمعطيات التي يرتكز عليها إجراء توزيع القسائم التموينيةيستوجب تنفيذ النظام المذكو .1

ما هو مذكور، يقع ضمن مسؤولية السلطة المحلية فحص صحة ودقّة المعطيات المتوفرة بحوزتها بحيث تشمل كافة 

 .المعطيات المفصلة ضمن المعايير

م مسجلون في السلطة المحلية كمستحقين للتخفيض أو لمن قاموا يجب تركيز المعطيات المذكورة سواء بالنسبة لمن ه .2

 .بتقديم طلب للسلطة المحلية لغرض الحصول على القسائم التموينية

باإلمكان القيام بإكمال البيانات بشأن من هم مسجلون في السلطة المحلية كمستحقين للتخفيض من خالل التوجه لجهات  .3

لطة السكان، اتحادات المياه أو أي جهة أخرى ذات عالقة، بحوزتها معلومات أخرى مثل مؤسسة التأمين الوطني، س

تمت تسوية تحويل المعلومات . قد تكون ضرورية ألجل فحص استحقاق القسائم التموينية واحتساب قيمة االستحقاق

تحويل  شروط حيازة المعلومات وحمايتها وتسويات)بين الجهات العمومية في إطار أنظمة حماية الخصوصية 

العمل ( او متلقية المعلومات/مقّدمة و)، ومن الواجب على الجهات 1986 -( المعلومات بين الجهات العمومية

 .بموجبها

 .يجب على مقّدم الطلب، تقديم البيانات المذكورة بشأن من قام بتقديم طلب للسلطة المحلية .4

 

 تحويل المعلومات من السلطة المحلية إلى وزارة الداخلية

 

شروط حيازة )من المعايير، بموجب أنظمة حماية الخصوصية  6تحويل المعلومات المذكورة ضمن المادة  يجب .5

من السلطة المحلية إلى وزارة  1986 -( المعلومات وحماتها وتسويات تحويل المعلومات بين الجهات العمومية

 (.المزّود -الحقا )شأن الداخلية، من خالل المزّود الذي سيكون ذراع الوزارة الطويلة في هذا ال

محمي في وجه التغييرات لتعبئة المعطيات ( مبنى)يتضمن قالب  MS Excelيجب تحويل المعطيات من خالل ملف  .6

بنية محددة، باإلمكان إدخال المعطيات في خانات معينة فقط بحيث تكون بقية الخانات محمية في وجه التغييرات، )

 (.ت من إجراء أي تغييرستتم حماية فحص االحتماالت والمعادال

سيتم التوقيع بصورة . ستستوجب المعطيات التي يتم تحويلها توقيعاً إلكترونيا يقوم به رئيس السلطة المحلية ومحاسبها .7

محوسبة من خالل تطبيق يوفره المزّود الفائز لكل سلطة من السلطات المحلية في المنطقة التي فاز بها، من خالل 



تروني الذي تم إصداره من قبل الجهة المصادقة المستوفية لمتطلبات قانون التوقيع اإللكتروني استخدام التوقيع اإللك

- 2001. 

يجب على المزّود التحقق من صحة التوقيع قبل نقل المعطيات من الملف إلى قاعدة البيانات التي ستوفر لهم الخدمة  .8

وكذلك صفحة تشمل إقرارا بشأن صّحة يجب على الملف أن يتضمن صفحة معطيات . ألجل تركيز المعطيات

 .المعطيات وشرحا بأن التوقيع على الملف ألكترونياً يعتبر توقيعا على هذا اإلقرار

 

 المنشورات واإلعالنات

 

يجب على كل سلطة محلية أن تنشر، بصورة مفصلة، طريقة تقديم الطلب لسكانها وأن تعمل على إتاحة إمكانية تقديم  .9

ئمة لسكان السلطة المحلية وبهدف أن يتمكن كل مواطن من الوصول لالستفادة من حقوقه في الطلب بعّدة طرق مال

 .هذا الشأن

 

 اإلشراف والرقابة 

 

ستقوم وزارة الداخلية بتشغيل منظومة إشراف ومراقبة سواء على إجراءات تقديم الطلبات أو على فحص االستحقاق  .10

 .  وتحويل المعلومات في السلطات المحلية، وكذلك بالنسبة لتنفيذ التوزيع من قبل المزود

 

في حال تبيّن من خالل اإلجراءات المذكورة التي تقوم بها الوزارة أن السلطة المحلية حّولت، بداعي سوء النية أو  .11

اإلهمال، معطيات ال تتالءم مع المعايير أو مع تعليمات هذا التعميم ولم تقم بإجراسات فحص وتحويل المعلومات 

 . اتخاذ إجراءات بحق الجهات المسؤولة في السلطة المحليةبصورة صحيحة، فستقوم وزارة الداخلية بفحص إمكانية 

 

 

 

 


