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  2009 نوفمبر 5  فيتونس
  
  

  إلـــــــــــــــــى
  

  :السيدات والسادة 
 .رئيس جامعة تونس االفتراضية  -
 .المديرون العامون باإلدارة المرآزية -
  .الرؤساء المديرون العامون لشرآات التصرف لألقطاب التكنولوجية -
 المديرون العامون بمعاهد ومراآز البحث العلمي-
 . لمرآز النشر الجامعيالمدير العام -
 .المدير العام لمرآز الحساب الخوارزمي  -
  

     لفائـدة 2009 لسنة  الثانيحول إسناد عدد منحـة اإلنتاج للسداسي : الموضــوع
  .ألعـوان  اإلداريين و الفنيين و العملةا                  

  
   المنقح باألمـر   1988 فيفري 11 المؤرخ في 1988 لسنة 187 األمر عدد -:    المراجــع

  .1990 جوان 18المؤرخ في  1990  لسنة1061عدد                    
  باألمـر  والمنقح 1994 أوت 15 المؤرخ في 1994 لسنة 1706 األمر عدد -               

  .1995 جوان 19 المؤرخ في 1995 لسنة 1086             عدد 
  .1994 أآتوبر 12 المؤرخ في 58 منشور الوزير األول عدد -           

  
  

  . بطاقة إسناد األعداد السداسية الخاصة بمنحـة اإلنتـاج : المرفقــات
  
  

 المنقح باألمر عدد 1994 أوت 15 المؤرخ فـي 1994 لسنة 1706تبعـا لألمر عدد 
 المتعلق بضبط الشروط العامة إلسناد 1995 جوان 19 المؤرخ في 1995 لسنة 1086

وعدد منحة اإلنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية العدد المهني 
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، المرغوب إسناد أعداد 

  :منحة اإلنتاج حسب األحكام التالية 

 
  86/09 منشور عدد

  الموارد البشريةدارة إ صادر عن
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 :شروط إسناد األعداد  )1

تهدف مقتضيات هذا األمر إلى التمييز بين العدد المهني وعدد منحة اإلنتاج 
 لكل عون من أعوان الوظيفة العمومية بعنوان آل سنة وعدد  عدد مهنيادوإسن

 .خاص بمنحة اإلنتاج بعنوان آل ستة أشهر
 : مقاييس األعداد وآيفية إسنادها  )2

  :يسند العدد السداسي المذآور حسب المقاييس التالية 
خالل فترة الحضور الفعلي( آمية العمل -1

 )للعون 
.............40......./........ 

خالل فترة الحضور الفعلي( آيفية العمل -2
  )للعون

.............40.............../  

  /...............20.............   المثابرة والمواظبة -3
_______________  

                                         
  المجمــوع

.............100............../  

إلى  ماي بالنسبة 31 والعـدد للمدة المتراوحة بين غرة ديسمبر ويعطى هذا 
اني، ـي الثـلسداس إلى ا نوفمبر بالنسبة 30ي األول، ومن غرة جوان إلى ـلسداسا

  .100 و0ذا العـدد بين ـويتراوح ه
هذا، والجدير بالذآر أنـه يتعين تعمير بطاقـة إسنـاد األعداد بكل عناية لكافة 

 وذلك طبقا  الراجعين إليكم بالنظراإلداريين و الفنيين و العملةاألعوان 
على النحو بعين االعتبار وذلك أخذ الغيابات والتأخير للنموذج المصاحب مع 

 :التالي 
نقطة واحدة على عشرين يقع خصمها من العدد المسند على آل يوم عطلة *

  .مرض
 على آل يوم غياب نقطة واحدة على عشرين يقع خصمها من العدد المسند*

  .غير شرعي
  .نقطة واحدة على عشرين يقع خصمها من العدد المسند على آل وحدة تأخير*

  :يقع احتساب مدة التأخير آما يلي 
  وحدة¼  دقيقة30إلـى حد * 
  وحدة½  دقيقة45إلـى حد * 
  وحدة¾  دقيقة60 إلى 46من * 
 وحدة آاملة  دقيقة60أآثـر من * 
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 :قدار النهائي لمنحة اإلنتاج لكل سداسية يحصل بعد طـرح وهكذا، فإن الم

  .المقدار المسند بعنوان الثالثي السابق*
 من المقدار األقصى السنوي لكل يوم رخصة مرض أو تغيب 360/1نسبة *

عددا يساوي صفرا بعنوان المثابرة  بدون مبرر في صورة إسناد العون
 .والمواظبة

  

 ، والقيمين العامين، والقيمين،ن المخابرهذا، وأذآرآم أنه بخصوص أعوا
ورجال التعليم اإلبتدائي والثانوي، فإن اإلجراءات سالفة الذآر ال تشملهم، وإن 

هؤالء لتكميلـي لمنحة اإلنتاج بالنسبة إلى رف الجزء اـالعدد الذي يعتمد فـي ص
) رض ، غيابات غير شرعيةـرخص م(يضبط باإلستناد علـى الغيابات 

 20 على 20 العنصر األساسي في تقدير اإلنتاجية، بحيث يكون العدد باعتبارها
 وتطرح نصف نقطة عن آل يوم غياب ويكون صفرا إذا ،إذا انعدمت الغيابات

  . يوما خالل السداسي الواحد40بلغت الغيابات 
  

لسنة  الثانيلسداسي نا من صرف منحة اإلنتاج بالنسبة إلى اولتمكين مصالح
لمطلوب، فإننـي أدعوآم إلـى موافاة إدارة الموارد  على الوجه ا2009

 فـي أجل ) لألعــوان  اإلداريين و الفنيين و العملةاإلدارة الفرعية (البشرية
، الثاني بالمطبوعـات المتعلقة بإسنـاد عدد السداسـي 2009 ديسمبر 5أقصـاه يوم 

حتسـاب العدد أنه فـي صورة عـدم احترام األجل المحدد، سيقع مباشرة اعلمـا ب
  . السابق

  

هذا، وأذآرآم بأنـه جرى العمل بتشريك ممثل عن النقابـة األساسية الخاصة 
  .بأصناف األعوان المذآورين عند إسناد هذه األعداد

    

  .وعليه، فالمرغوب منكم الحرص على تطبيق فحوى هذا المنشور بكل دقـة
  
  

  عن وزير التعليم العالـي                                                                                
                                                  والبحث العلمي والتكنولوجيا

  
  


