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 ماي 21مؤرخ في  2018لسنة  55 عدد رئاسيبمقتضى أمر  
      .2018أفريل  10 بالتجنيد وذلك ابتداء من 2403/2014أحمد سعايدي رقم أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للرقيب   .2018

التوثيق مركز  مات المسداة من قبلبضبط تعريفة الخد يتعلق 2018 ماي 21قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في       بعد االطالع على الدستور،  رئيس الحكومة،إن   .الوطني

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
القانون عدد لنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة وعلى جميع اوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 18 المؤرخ في 1982 لسنة 1284وعلى األمر عدد    منه،93وخاصة الفصل  1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1981ديسمبر  31 المؤرخ في 1981 لسنة 100وعلى القانون عدد   ،1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 فيفري 3 المؤرخ في 2011 لسنة 161وعلى األمر عدد   ق بضبط مشموالت مركز التوثيق الوطني وتنظيمه، المتعل1982
    : العمومية بمقابل وفق بيانات الجدول التالي التوثيق الوطني إلى العموم وإلى اإلدارات والمؤسسات والمنشآت الفصل األول ـ تضبط تعريفة الخدمات التي يسديها مركز   :قرر ما يلي   .وعلى رأي وزير المالية   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بحذف وزارة االتصال،2011

  )بالدينار(اشتراك سنوية الحاملين لبطاقة إلى المستفيدين التعريفة بالنسبة   نوع الخدمة  الرتبيالعدد 
  )بالدينار(المشتركين غير المستفيدين بالنسبة إلى عريفة الت

  -  15.000  بطاقة اشتراك سنوية للعموم  .1
  -  10.000  بطاقة اشتراك سنوية للصحافيين  .2
  -  5.000  بطاقة اشتراك سنوية للطلبة والتالميذ  .3
  -  20.000  وميةبطاقة اشتراك سنوية لإلدارات والمؤسسات والجماعات المحلية والمنشآت العم  .4
  0.300  0.200  الصفحة الواحدة:  باألبيض واألسود 4صورة باآللة الناسخة لوثيقة من حجم أ  .5
  0.400  0.300  الصفحة الواحدة:  باألبيض واألسود 3صورة باآللة الناسخة لوثيقة من حجم أ  .6
  1.300  1.200  الصفحة الواحدة:  باأللوان 4صورة باآللة الناسخة لوثيقة من حجم أ  .7
  3.300  2.200  الصفحة الواحدة:  باأللوان 3صورة باآللة الناسخة لوثيقة من حجم أ  .8
  0.500  0.400  الصفحة الواحدة: الوثائقي من طرف أعوان المركز بطلب من المستفيد  باألبيض واألسود في حالة إجراء البحث 4صورة باآللة الناسخة لوثيقة من حجم أ  .9
  0.600  0.500  الصفحة الواحدة: الوثائقي من طرف أعوان المركز بطلب من المستفيد  باألبيض واألسود في حالة إجراء البحث 3 الناسخة لوثيقة من حجم أصورة باآللة  .10




