
 
 
   
      

 
 
 
 
 

  
  

ائرة المحاسبات بدائرة بة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دللترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتا يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في   ...............................................................تسمية مكلفين بمأمورية  ...................................................امتيازات كاتب عام وزارةومنح إسناد  ائرة المحاسبات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة د يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  ...........................................................................المحاسبات     ......... رة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات بدائرة المحاسباتإلى رتبة كاتب أول لدائ يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  ...........................................................................المحاسباتللترقية إلى رتبة متصرف كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات بدائرة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2018 جانفي 9ومة مؤرخ في قرار من رئيس الحك ....................................................................بدائرة المحاسبات

  4عـدد   161السنـة   2018  جانفي12 – 1439 ربيع الثاني 25الجمعة 

134  
134      
134      
134      
135    
135    



  4عـــدد   2018 جانفي 12 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   130صفحــة 

  ..................2017الختيار إلى رتبة مراقب للطلب العمومي بعنوان سنة قائمة ترقية با  ...............................................................تسمية متصرفين رؤساء  ............................................................. مراقبي دولة عامينتسمية ...........................................................................المحاسباتللترقية إلى رتبة كاتب مساعد لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات بدائرة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  ...ة المحاسبات بدائرة المحاسباتائرللترقية إلى رتبة كاتب لدائرة المحاسبات بسلك كتابة د يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  ..للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية بدائرة المحاسبات يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2018  جانفي9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  .....دارات العمومية بدائرة المحاسباتللترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإل يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
 ......................................................إسناد منحة التصرف اإلداري والمالي

 .................................................................... مركز البحوث العسكرية مدير عامتسمية

 ...............................................تسمية متفقد مركزي لمصالح وزارة الداخلية

إجراءات  يتعلق بضبط 2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 11أمر حكومي عدد   .......................... المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير2011نوفمبر  5 المؤرخ في 2011 لسنة 117الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة لالمتثال للمرسوم عدد  األجل  المتعلق بالتمديد في2017 جانفي 19 المؤرخ في 2017 لسنة 93عدد الحكومي  يتعلق بتنقيح األمر 2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 12أمر حكومي عدد  .......ية من قبل المؤسسات المصدرة كلياإنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحل

ت  يتعلق بإلغاء المناظرة الخارجية باالختبارا2018 جانفي 9قرار من وزير التجارة مؤرخ في   ........................................................راقبة اقتصاديةالنتداب أعوان م

نيي كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتق يتعلق بضبط 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  ................... والمناجم والطاقات المتجددةطاقةلمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة الكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك  يتعلق بضبط 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في     ...................لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك  يتعلق بضبط 2018 جانفي 9ت المتجددة مؤرخ في قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقا ............................................................اإلعالمية لإلدارات العمومية
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إلدارات لالمشترك اإلداري مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك  يتعلق بفتح 2018ي  جانف9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  لمهندسي اإلدارات مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك المشترك  يتعلق بفتح 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  .............................................................................العمومية نيي كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتق يتعلق بضبط 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  .............................................................................العمومية داري المشترك لإلدارات مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك اإل يتعلق بفتح 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  .............................................................................ميةالعمومناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات  يتعلق بفتح 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  ....................................................................الوثائق واألرشيف بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في مناظرة داخلية يتعلق بفتح 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  . مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية يتعلق بفتح 2018 جانفي 9ر من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في قرا .....................................................................لإلدارات العموميةمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية  يتعلق بفتح 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  ............................................................اإلعالمية لإلدارات العمومية محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي  رتبة للترقية إلىكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات يتعلق بضبط 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  .............................................................................العموميةمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات  يتعلق بفتح 2018 جانفي 9 المتجددة مؤرخ في قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات ............................................................اإلعالمية لإلدارات العمومية   .....  أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخالت صندوق االنتقال الطاقيتسمية ..يةمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة راقن بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموم يتعلق بفتح 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  .............................................................................العموميةناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات م يتعلق بفتح 2018 جانفي 9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  .............................................................................العمومية
حية المصادق عليه باألمر عدد األساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض باالستثمارات الفال يتعلق بتنقيح النظام 2018 جانفي 8 مؤرخ في 2018 لسنة 13أمر حكومي عدد 

 ....................2018وروبي بعنوان سنة التحاد األالممنوحة للبالد التونسية من قبل امنح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة  يتعلق بضبط صيغ وشروط 2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 14أمر حكومي عدد   ........................................2010 أوت 16 المؤرخ في 2010لسنة  2014
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  ...................................................إبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي 
  .............................................................إنهاء مهام مكلف بمأمورية  ...................................................................... مدير عامتسمية
  ....................................الفنية لالتصاالت عضو بلجنة المتابعة بالوكالة تسمية

  ..................................................................إنهاء مهام مدير عام  ......................................................................تسمية مدير عام
  ....................... رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 جانفي 9قرار من وزير النقل مؤرخ في 

 ...................................................................... مدير عامتسمية
 

يتعلق  2018 جانفي 2مؤرخ في  2018 لسنة 1قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد     اعد  والمتعلق بقو2017 جويلية 20 المؤرخ في 2017 لسنة 10بتنقيح القرار عدد     ........................................................................2017أكتوبر  25ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ........................................................................2017أكتوبر  23لمنعقدة بتاريخ ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة ا  ........................................................................2017أكتوبر  19ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ   ........................................................................2017 أكتوبر 18خابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنت ........................................................................2017أكتوبر  12ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ........................................................................2017أكتوبر  12ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ   ........................................................................2017أكتوبر  10يئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ ملخص مداوالت مجلس اله ..............................................................وإجراءات االقتراع والفرز والمتعلق بقواعد 2014 سبتمبر 8 المؤرخ في 2014 لسنة 30بتنقيح وإتمام القرار عدد  يتعلق 2018 جانفي 2 مؤرخ في 2018 لسنة 2قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد  ..........................................لالنتخابات البلدية والجهوية وإجراءات الترشح
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  ........................................................................2017نوفمبر  30ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ........................................................................2017نوفمبر  28ت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ ملخص مداوال  ........................................................................2017نوفمبر  24ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ........................................................................2017نوفمبر  10ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ........................................................................2017نوفمبر  4تقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المس  ........................................................................2017نوفمبر  1ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 

       ..........................................زي التونسيالميزان العام لحسابات البنك المرك
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  جانفي9مؤرخ في  2018لسنة  6بمقتضى أمر حكومي عدد    

محمود مكلفا بمأمورية بديوان ز الدين بن سمي السيد ع  .2018 جانفي 11مؤرخ في  2018لسنة  8بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 ديسمبر 13بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من  من الرتبة األولى، مكلفة السيدة أنيسة بن عمارة، قاضسميت   .2018 جانفي 11مؤرخ في  2018لسنة  7بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 جوان 14من المحاسبات، المنح واالمتيازات المخولة لكاتب عام وزارة ابتداء أسند للسيد فرج الكشو، مندوب الحكومة العام لدى دائرة   .2018   .2017 ديسمبر 21تداء من رئيس الحكومة اب
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .بدائرة المحاسباترئيس كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  يتعلق 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 سبتمبر 17 المؤرخ في 2013 لسنة 4325وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

  ،2015 جانفي 2المؤرخ في  2015 لسنة 15دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك كتابة 2013

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الرئاسي عدد أعضائها، وعلى  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .رئيس كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسباتواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  2018 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بدائرة المحاسبات يوم   :قرر ما يلي   .اسباترتبة متصرف رئيس كتابة لدائرة المحالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2006 ديسمبر 19وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في   ،2017 نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247  جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة

    .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018
 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .المحاسبات بدائرة المحاسباتمستشار كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة صرف بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مت يتعلق 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد مومية ذات الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات الع المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 سبتمبر 17 المؤرخ في 2013 لسنة 4325وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
  ،2015 جانفي 2المؤرخ في  2015 لسنة 15ه باألمر عدد دائرة المحاسبات كما تم تنقيح المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك كتابة 2013
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جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
) 4( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع 2الفصل   .مستشار كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسباتقية إلى رتبة متصرف واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للتر 2018 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بدائرة المحاسبات يوم   :قرر ما يلي   .رتبة متصرف مستشار كتابة لدائرة المحاسباتالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2014 جانفي 6ار رئيس الحكومة المؤرخ في وعلى قر  ،2017 نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247  جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطط

    .2018 جانفي 9 تونس في  .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018
 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112ى القانون عدد وعل  بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .المحاسباتلدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات بدائرة بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة  يتعلق 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 سبتمبر 17 المؤرخ في 2013 لسنة 4325لى األمر عدد وع  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الرئاسي عدد رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى  المتعلق بتسمية 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2015 جانفي 2المؤرخ في  2015 لسنة 15دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك كتابة 2013
  ،2017 نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247

) 3( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث 2الفصل   .كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسباتواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  2018 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بدائرة المحاسبات يوم   :قرر ما يلي   .رة المحاسباترتبة متصرف كتابة لدائالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2014 جانفي 6وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3 الفصل  .خطط
    .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .المحاسباتلدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات بدائرة اتب أول بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ك يتعلق 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد  الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 سبتمبر 17 المؤرخ في 2013 لسنة 4325وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2015 جانفي 2المؤرخ في  2015 لسنة 15عدد دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه باألمر  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك كتابة 2013
  .رتبة كاتب أول لدائرة المحاسباتالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2014 جانفي 6لحكومة المؤرخ في وعلى قرار رئيس ا  ،2017 نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247
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 جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   ).2(بخطتين    ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات ول واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أ 2018 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بدائرة المحاسبات يوم   :قرر ما يلي 
    .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 
 ديسمبر 12ي  المؤرخ ف1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بدائرة المحاسباتبفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول  يتعلق 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 أفريل 12  المؤرخ في1999 لسنة 821وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الرئاسي عدد  رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى  المتعلق بتسمية2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009جانفي  21 المؤرخ في 2009 لسنة 114أو تممته وخاصة األمر عدد   المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999
لك التقني المشترك لإلدارات العمومية بدائرة رتبة تقني أول بالسالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   ،2017 نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247   .المحاسبات

) 1(اد سد شغورها بخطة  ـ حدد عدد الخطط المر2الفصل   .بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول  2018 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بدائرة المحاسبات يوم   :قرر ما يلي   جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة
    .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .المحاسباتمحللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية بدائرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك بفتح مناظرة  يتعلق 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد ت المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، والجماعا المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

مية لإلدارات العمومية كما تم إتمامه باألمر عدد وتقنيي اإلعال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112
  .بدائرة المحاسباترتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2015 مارس 31وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   ،2017 نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247
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) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العموميةواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل  2018 فيفري 26اسبات يوم الفصل األول ـ تفتح بدائرة المح  :قرر ما يلي   جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة
نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ي4الفصل   .2018     .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية

 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .باتالمحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات بدائرة المحاسبفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لدائرة  يتعلق 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

رسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الموالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 سبتمبر 17 المؤرخ في 2013 لسنة 4325وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2015 جانفي 2المؤرخ في  2015 لسنة 15دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك كتابة 2013
لداخلية بالملفات للترقية إلى المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة ا 2014 جانفي 6وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   ،2017 نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247   .لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسباتواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب  2018 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بدائرة المحاسبات يوم   :قرر ما يلي   .رتبة كاتب لدائرة المحاسبات

) 1(لمراد سد شغورها بخطة  ـ حدد عدد الخطط ا2الفصل   جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة
    .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .المحاسباتلدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات بدائرة رة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مساعد بفتح مناظ يتعلق 2018 جانفي 9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، و المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 سبتمبر 17 المؤرخ في 2013 لسنة 4325وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

ة  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك كتاب2013 جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2015 جانفي 2المؤرخ في  2015 لسنة 15دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  .مساعد لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسباتداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب واأليام الموالية مناظرة  2018 فيفري 26الفصل األول ـ تفتح بدائرة المحاسبات يوم   :قرر ما يلي   .كاتب مساعد لدائرة المحاسباتبضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2014 أوت 7وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   ،2017 نوفمبر 25ؤرخ في  الم2017 لسنة 247
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) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   جانفي 26 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة
    .2018 جانفي 9تونس في   .نسيةالتو ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 
  .ـ هشام العزابو  ـ محمد رضوان النغموشي،  ـ محمد القاسمي،  ـ رمزي النفاتي،  ـ أميرة المستيري،  حمودة،ـ محمد العربي بن   ـ إكرام بن زايد،  :رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الحكومة سمي المتصرفون المستشارون اآلتي ذكرهم في رتبة متصرف   .2018 جانفي 9بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في     .ـ جوهر المغيربي  ـ إسكندر الوسالتي،  ـ حنان الوسالتي،  ح،ـ سامية الساي  ـ منى سالمة،  ـ هيفاء السايح،  ـ فهمي قزمير،  :بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة  اآلتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام السيدات والسادةسمي   .2018 جانفي 9بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

      .ـ نوفل صوة  ـ مروان بوزيد،  2017للطلب العمومي بعنوان سنة قائمة األعوان المزمع ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب 
  جانفي4ؤرخ في م 2018لسنة  9بمقتضى أمر حكومي عدد    

      .التصرف اإلداري والماليالمكلفة بوظائف مدير الشؤون اإلدارية بوزارة العدل، منحة تسند لآلنسة سلوى بن وحيدة، متصرف عام كتابة محكمة،   .2018
 جانفي 5 مؤرخ في 2018 لسنة 4رئاسي عدد بمقتضى أمر    

      .2018 جانفي 5العلمي، وذلك ابتداء من الوطني باإلشراف على إدارة التعليم العالي العسكري والبحث مديرا عاما لمركز البحوث العسكرية، ومكلفا لدى وزير الدفاع  التعليم العالي العسكري، سمي السيد فوزي شقير، أستاذ   .2018
  جانفي8مؤرخ في  2018لسنة  10بمقتضى أمر حكومي عدد    

لمصالح العمومية، ل حبيب الرديفي، مراقب عام سيدسمي ال  .2018  جوان 9 المؤرخ في 2017 لسنة 737األمر الحكومي عدد المخولة لكاتب عام وزارة والمنصوص عليها بالفصل التاسع من تسند إلى المعني باألمر في هذه الوضعية الرتبة واالمتيازات   .متفقدا مركزيا لمصالح وزارة الداخلية
2017.  
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الصادرة بمقتضى وعلى مجلة األداء على القيمة المضافة   بعد اإلطالع على الدستور،  باقتراح من وزير المالية،  إن رئيس الحكومة،  .بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدرة كلياإنجاز البيوعات وإسداء الخدمات إجراءات يتعلق بضبط  2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 11أمر حكومي عدد      لسنة 8تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  كما تم 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 61القانون عدد 
 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8وخاصة القانون عدد  كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة 1989ديسمبر  30 المؤرخ في 1989 لسنة 113ادرة بمقتضى القانون عدد الصوعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد   االمتيازات الجبائية، المتعلق بمراجعة منظومة 2017 فيفري 14 المؤرخ في 2017
 لسنة 34عدد وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون   .الجبائية االمتيازات المتعلق بمراجعة منظومة 2017 فيفري 14في  المؤرخ 2017 لسنة 8بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  كما تم تنقيحها وإتمامها 1989 ديسمبر 30المؤرخ في  1989 لسنة 114ى الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد عل والضريبة نوعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيي   المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية،2017
 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 69وعلى القانون عدد   ،2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ديسمبر 17في  المؤرخ 2016 لسنة 78بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  كما تم تنقيحها وإتمامها 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008
 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016 لسنة 71ن عدد وعلى القانو   المتعلق بتجارة التوزيع،2009
 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8وعلى القانون عدد   ،2016 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017لسنة  1 المتعلق بقانون االستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 2016
   المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية،2017

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316مر عدد وعلى األ
 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1996وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975
حري ومؤسسات إلى المؤسسات الفالحية ومؤسسات الصيد البأو كمية اإلنتاج المحقق منذ بداية نشاطها حسب الحالة بالنسبة   المؤسسات الصناعية والمؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات المعامالت للتصدير المحقق منذ بداية نشاطها بالنسبة إلى  على رقم اعتمادااط الفعلي بيع جزء من إنتاجها يحتسب النشللمؤسسات المصدرة كليا حديثة التكوين أو حديثة الدخول طور مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل، يمكن   .المائيةالفالحية ومؤسسات الصيد البحري ومؤسسات تربية األحياء  منها بالنسبة إلى المؤسسات %70شريطة تصدير ما ال يقل عن قق خالل السنة المدنية المنقضية  من كمية اإلنتاج المح-  المنقضية بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات، من رقم معامالتها للتصدير والمحقق خالل السنة المدنية -  المؤسسات الصناعية،المصنع والمحقق خالل السنة المدنية المنقضية بالنسبة إلى  رقم معامالتها للتصدير باعتماد سعر خروج البضاعة من  من-  : وذلك %30المذكور بنسبة ال تتجاوز  69إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها طبقا ألحكام الفصل والضريبة على الشركات أن تروج بالسوق المحلية جزء من  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 69بالفصل الفصل األول ـ يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها   :صه يصدر األمر الحكومي اآلتي ن  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   صوص الالحقة،تنقيحه وإتمامه بالنبالسوق الداخلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا كما تم  المتعلق بضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات 2005 المنقضية أو منذ دخولها طور النشاط مع تقديم في أجل أقصاه نية تضمن رقم معامالتها عند التصدير المحقق خالل السنة المديالمحلية تقديم مطلب إلى مصالح الديوانة الراجعة إليها بالنظر القطاع الصناعي والراغبة في ترويج جزء من إنتاجها بالسوق  ـ يتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في 2الفصل   .تربية األحياء المائية

  .عدى المؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول طور النشاط أوت من السنة الجارية موازنة السنة المدنية المنقضية، ما 31
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  .التشريعمحليا باالمتيازات الجبائية المضمنة بهذه االتفاقيات وبهذا موردة الداخلة في إنتاج المنتوجات المسوقة العمل، تنتفع المواد الباالتفاقات المبرمة بين تونس وبلدان أخرى وبالتشريع الجاري به  ـ مع مراعاة شروط إسناد االمتيازات الجبائية الواردة 5الفصل   .بتاريخ الوضع لالستهالكقيمتها عند التوريد وحسب نسب األداءات والمعاليم المستوجبة  المنتوج النهائي المسوق محليا حسب الموردة الداخلة في إنتاج ت والمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد اوتحتسب األداء  .بالتدقيق نوع المنتوج والمدخالت المستعملة إلنتاجهوتبين البطاقة الفنية . المختصة بالوزارة الراجع إليها القطاع بالنظرللمؤسسة المعنية بناء على طلبها مؤشر عليها من قبل المصالح   عند االقتضاء على بطاقة فنية تسلماعتماداالمستعملة في إنتاجه إنتاج المنتوج النهائي المسوق محليا وذلك في حدود الكميات رقم المعامالت طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل الداخلة في المضافة والمعلوم على االستهالك واألداءات األخرى الموظفة على األداء على القيمة الموردة والمواد المقتناة محليا بتوقيف العمل ب والمعاليم المستوجبة على المواد اتالمحلية إلى دفع األداء ـ تخضع مبيعات المؤسسات المصدرة كليا بالسوق 4الفصل   .التوريدلكافة اإلجراءات والتراتيب الجاري بها العمل المطبقة عند حياء المائية المنتجة بالبالد التونسية، والصيد البحري وتربية األهذا األمر الحكومي، باستثناء المبيعات من منتجات الفالحة  ـ تخضع المبيعات المشار إليها بالفصل األول من 3الفصل   .هذا الفصلوالتي تبقى خاضعة لإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة األولى من المؤسسات التي يستلزم نشاطها توريد مدخالت ومواد أولية ء المحلية إعالم مكتب مراقبة األداءات الراجعة إليه بالنظر، باستثناالخدمات والتي ترغب في ترويج جزء من خدماتها بالسوق ويتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في قطاع   .طور النشاطاإلنتاج بالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول و منذ دخول المؤسسة طور خالل السنة المدنية المنقضية أوالصيد البحري تتضمن كمية وقيمة إنتاج المؤسسة المحقق المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفالحة والموارد المائية ويرفق هذا المطلب بشهادة مسلمة من . بالنسبة إلى نفس الفترةأو حديثة الدخول طور النشاط ورقم معامالتها عند التصدير تكوين تاريخ دخولها طور النشاط بالنسبة إلى المؤسسات حديثة الاإلنتاج المحقق خالل السنة المدنية المنقضية أو المحقق منذ مصالح الديوانة الراجعة إليها بالنظر يتضمن القيمة الجملية وكمية في ترويج جزء من إنتاجها بالسوق المحلية تقديم مطلب إلى ربية األحياء المائية الراغبة الفالحي وفي قطاع الصيد البحري وتويتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في القطاع 

                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 جانفي 10تونس في   .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي 8الفصل   . المشار إليه أعاله2005جويلية  11 المؤرخ في 2005 لسنة 1996األمر عدد الحكومي وخاصة  ـ تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر 7الفصل   . 2017ابتداء من غرة أفريل  ـ تدخل أحكام هذا األمر الحكومي حيز التطبيق 6الفصل 
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 

 المؤرخ في 2017 لسنة 93عدد الحكومي بتنقيح األمر يتعلق  2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 12أمر حكومي عدد   
 لسنة 117لجمعيات القروض الصغيرة لالمتثال للمرسوم عدد  المتعلق بالتمديد في األجل الممنوح 2017 جانفي 19

 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 88وعلى المرسوم عدد   طالع على الدستور،بعد اال  باقتراح من وزير المالية،  إن رئيس الحكومة،  .مؤسسات التمويل الصغير المتعلق بتنظيم نشاط 2011  نوفمبر5 المؤرخ في 2011
 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117وعلى المرسوم عدد    المتعلق بتنظيم الجمعيات،2011
 جويلية 24 المؤرخ في 2014 لسنة 46تنقيحه بالقانون عدد لق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم  المتع2011
  وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير،   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124ر الرئاسي عدد وعلى األم   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2014 جويلية 24المؤرخ في  2014 لسنة 46التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد  المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات 2011 نوفمبر 5المؤرخ في  2011 لسنة 117عدد القروض الصغيرة لالمتثال للمرسوم  المتعلق بالتمديد في األجل الممنوح لجمعيات 2017جانفي  19 المؤرخ في 2017 لسنة 93وعلى األمر الحكومي عدد    منه،58 وخاصة الفصل 2014



  141صفحـة   2018 جانفي 12 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4عــدد 

                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 جانفي 10تونس في   .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي 2الفصل   .2019 ديسمبر 31 المشار إليه أعاله إلى غاية 2011نوفمبر  5 المؤرخ في 2011 لسنة 117سوم عدد  من المر58بالفصل  يمدد في األجل المنصوص عليه :) جديد(الفصل األول   :المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وتعوض كما يلي  2011 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117للمرسوم عدد بالتمديد في األجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة لالمتثال  المتعلق 2017 جانفي 19في  المؤرخ 2017 لسنة 93عدد الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل األول من األمر الحكومي   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 

    
 جويلية 22 المؤرخ في 2013 لسنة 3112وعلى األمر عدد   اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر   12لمؤرخ في  ا1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجارة،  .اقتصاديةالمناظرة الخارجية باالختبارات النتداب أعوان مراقبة  يتعلق بإلغاء 2018 جانفي 9قرار من وزير التجارة مؤرخ في    

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير التجارة، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 318وعلى األمر الحكومي عدد   المراقبة االقتصادية، بأعوان سلك  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص2013

 أوت 29وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43مر الرئاسي عدد وعلى األ
مناظرة الخارجية باالختبارات  المتعلق بضبط كيفية تنظيم ال2017  أوت 29وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في   النتداب أعوان مراقبة اقتصادية،
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .، المشار إليه أعاله2017 أوت 29والتجارة المؤرخ في مراقبة اقتصادية المفتوحة بوزارة التجارة بمقتضى قرار وزير الصناعة ب أعوان الفصل األول ـ تلغى المناظرة الخارجية باالختبارات النتدا  :قرر ما يلي   .أعوان مراقبة اقتصادية، المتعلق بفتح المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب 2017

 عمر الباهي  ةالتجاروزير 

    
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في    

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .المتجددة والمناجم والطاقات لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة الطاقةبالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2018 جانفي 9
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد ة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداري المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
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 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد 
جددة مصحوبة بالوثائق لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتاإلداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي إليها أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل  ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار 4الفصل   .ـ تاريخ فتح المناظرة  ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،  اد سد شغورها،ـ عدد الخطط المر  :ضبط هذا القرار يو  .وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار من 3الفصل   .ختم الترشحاتسنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ) 5(خمس هندسون الرؤساء المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط الم ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .القراربوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وفقا ألحكام هذا رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى   :قرر ما يلي   .الحكومة المتعلق بتسمية أعضاء ب2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم،  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016رس ما 11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   مشموالتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر، المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط 2016مارس  9 المؤرخ في 2016 لسنة 294وعلى األمر الحكومي عدد   ،2014جوان  30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285تممته وخاصة األمر عدد أو   لمهندسي اإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999   المترشح باإلدارة،ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل   ـ سيرة ذاتية،  :التالية 

وفي حالة ) 20(العشرين و) 0(كل مترشح يتراوح بين الصفر تقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا إلى  ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 6الفصل   .المتجددةأعاله بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات  المشار إليها  ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية5الفصل   .الترشحاتويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة   .المترشحهذا التقرير مصحوبا بمالحظات رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها وعند االقتضاء نسخة من األعمال والبحوث والمنشورات ويكون ...) رات، ندوات، دورات تكوينيةالمشاركة في ملتقيات، محاض(بها خالل السنتين األخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ـ تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن األنشطة التي قام  والعشرين ) 0(ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر   .ـ األعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها  ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،  ـ نوعية الخدمة،  م العمل،ـ تنظي  :األخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة باالعتماد على تقديم تقرير في األنشطة التي قام بها المترشح خالل السنتين  ـ يتولى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المترشح 7الفصل   .أقدميتهم، تعطى األولوية ألكبرهم سناتعطى األولوية حسب األقدمية في الرتبة وإذا تساوت التساوي،   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   .والمناجم والطاقات المتجددة باقتراح من لجنة المناظرةالمشترك لمهندسي اإلدارات العمومية من قبل وزير الطاقة ندس عام بالسلك المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مه ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 8الفصل   ).20(

                 خالد قدور  لمناجم والطاقات المتجددة الطاقة واوزير
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 من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في قرار
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  قة والمناجم والطاقات المتجددة،إن وزير الطا  .اإلعالمية لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2018 جانفي 9

اصة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

لمؤرخ في  ا2009 لسنة 112نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999
يس الحكومة  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئ2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   مشموالتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر، المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط 2016مارس  9 المؤرخ في 2016 لسنة 294وعلى األمر الحكومي عدد   ،2009 جانفي 21 سنوات أقدمية ) 5(س المحللون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خم ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله، 2الفصل   .القراربوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وفقا ألحكام هذا رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية ظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى الفصل األول ـ تن  :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم،   ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :ويضبط هذا القرار   .من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار 3الفصل   .على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

...) المشاركة في ملتقيات، محاضرات، ندوات، دورات تكوينية(بها خالل السنتين األخيرتين السابقتين لتاريخ فتح المناظرة ل المترشح يتضمن األنشطة التي قام ـ تقرير يتم إعداده من قب  المترشح باإلدارة،ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل   ـ سيرة ذاتية،  :مصحوبة بالوثائق التالية أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل اإلداري وتكون  ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 4الفصل   .المناظرةـ تاريخ فتح  ويسند رئيس اإلدارة إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر   .ـ األعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها  ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،  ة،ـ نوعية الخدم  ـ تنظيم العمل،  :األخيرتين السابقتين لتاريخ فتح المناظرة باالعتماد على تقديم تقرير في األنشطة التي قام بها المعني باألمر خالل السنتين  ـ يتولى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المترشح 7الفصل   ).20(والعشرين ) 0(كل مترشح يتراوح بين الصفر  عددا إلى تقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 6الفصل   .والطاقات المتجددةمن أعضاء يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم  ـ تتركب لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 5الفصل   .يها المترشحينتمي إلويكون هذا التقرير مصحوبا بمالحظات رئيس اإلدارة التي   .وعند االقتضاء نسخة من األعمال والبحوث والمنشورات  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   . المناظرةوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة باقتراح من لجنة  قبل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام من ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 8الفصل   ).20(والعشرين ) 0(

                خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير
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 من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في قرار
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  والطاقات المتجددة،إن وزير الطاقة والمناجم   .المتجددةلمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2018 جانفي 9

عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

  .من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار 3الفصل   . ختم الترشحاتسنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ) 5(مس خالمهندسون األولون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .القراربوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وفقا ألحكام هذا رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية خلية بالملفات للترقية إلى الفصل األول ـ تنظم المناظرة الدا  :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   زير الطاقة والمناجم،إلى و المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   مشموالتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر، المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط 2016مارس  9 المؤرخ في 2016 لسنة 294وعلى األمر الحكومي عدد   ،2014ن جوا 30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285أو تممته وخاصة األمر عدد   لمهندسي اإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999

...) المشاركة في ملتقيات، محاضرات، ندوات، دورات تكوينية(بها خالل السنتين األخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ـ تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن األنشطة التي قام   المترشح باإلدارة، ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل ـ  ـ سيرة ذاتية،  :بالوثائق التالية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وتكون مصحوبة اإلداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي إليها أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل  ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار 4الفصل   .ح المناظرةـ تاريخ فت  ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،  ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،  :ويضبط هذا القرار  ت التساوي، تعطى األولوية حسب األقدمية في الرتبة وإذا تساووفي حالة ) 20(والعشرين ) 0(كل مترشح يتراوح بين الصفر تقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا إلى  ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 6الفصل   .المتجددة والمناجم والطاقات أعاله بمقتضى قرار من وزير الطاقة ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل   .الترشحاتويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة   .المترشحهذا التقرير مصحوبا بمالحظات رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها خة من األعمال والبحوث والمنشورات ويكون وعند االقتضاء نس   .ـ األعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها  طير والبحوث،ـ أعمال التكوين والتأ  ـ نوعية الخدمة،  ـ تنظيم العمل،  :األخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة باالعتماد على تقديم تقرير في األنشطة التي قام بها المترشح خالل السنتين  ـ يتولى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المترشح 7الفصل   .أقدميتهم، تعطى األولوية ألكبرهم سنا
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والعشرين ) 0(ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   .والمناجم والطاقات المتجددة باقتراح من لجنة المناظرةمية من قبل وزير الطاقة المشترك لمهندسي اإلدارات العموالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك  ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 8الفصل   ).20(

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في   
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112قانون عدد وعلى ال  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .العموميةإلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 9

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819مر عدد وعلى األ  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

   أعضاء بالحكومة، المتعلق بتسمية2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 في  المؤرخ2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   ،2014جوان  30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285تممته وخاصة األمر عدد لمهندسي اإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999

انفي  ج29 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطط) 5( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسة 2الفصل   .لمهندسي اإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018 فيفري 28المتجددة يوم  والمناجم والطاقات تفتح بوزارة الطاقةالفصل األول ـ   :قرر ما يلي   .لمهندسي اإلدارات العموميةالداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2018 جانفي 9في وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل     .2018

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير

 قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في   
إلدارات لالمشترك اإلداري إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 9  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .العمومية

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية لنظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط ا1983
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

  ،2012أكتوبر  10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362 واألمر عدد 2008مارس  4 المؤرخ في 2008 لسنة 559أو تممته وخاصة األمر عدد   المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته م األساسي الخاص بالسلك اإلداري  المتعلق بضبط النظا1998
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المشترك اإلداري بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018ي  فيفر28المتجددة يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات   :قرر ما يلي   .رتبة متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   ة، المتعلق بتسمية أعضاء بالحكوم2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد  ) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .لإلدارات العمومية  جانفي 29 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة
الرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار ب4الفصل   .2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير

 من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في قرار  
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983ة  لسن112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .اإلعالمية لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي ناظرة الداخلية  يتعلق بضبط كيفية تنظيم الم2018 جانفي 9

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام 1983
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
 المؤرخ في 2009 لسنة 112نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي  محللي  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك1999

قا ألحكام هذا بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وفرتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى   :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124لرئاسي عدد وعلى األمر ا   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   لراجعة إليها بالنظر،مشموالتها والهياكل ا المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط 2016مارس  9 المؤرخ في 2016 لسنة 294وعلى األمر الحكومي عدد   ،2009 جانفي 21 سنوات ) 5(المحللون المركزيون المتوفر فيهم شرط خمس  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .القرار والطاقات المتجددة وذلك في حدود من وزير الطاقة والمناجم  ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار 3الفصل   .أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات جم إلى وزارة الطاقة والمناأعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم  ـ يجب على المترشحين  للمناظرة المشار إليها 4الفصل   .ـ تاريخ فتح المناظرة  ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :ويضبط هذا القرار  .الخطط المراد سد شغورها   ـ سيرة ذاتية،  :التاليةالمطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل هذه والطاقات المتجددة 
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وعند االقتضاء نسخة من ...) المشاركة في ملتقيات، محاضرات(بها خالل السنتين األخيرتين السابقتين لتاريخ فتح المناظرة ي قام ـ تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن األنشطة الت  المترشح باإلدارة، التي قام بهاـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات  اريخ ختم ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد ت  .ينتمي إليها المترشحويكون هذا التقرير مصحوبا بمالحظات رئيس اإلدارة التي   . األعمال والبحوث والمنشورات وفي حالة ). 20(والعشرين ) 0(رشح يتراوح بين الصفر كل متتقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا إلى  ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 6الفصل   .بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ـ تتركب لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 5الفصل   .الترشحات دمية العامة وإذا تساوت التساوي تعطى األولوية حسب األق والعشرين ) 0(ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر   .ـ األعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها  ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،  ـ نوعية الخدمة،  ـ تنظيم العمل،  :ين السابقتين لتاريخ فتح المناظرة باالعتماد علىاألخيرتتقديم تقرير في األنشطة التي قام بها المترشح خالل السنتين  ـ يتولى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المترشح 7الفصل   . تعطى األولوية ألكبرهم سناأقدميتهم  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   .المناظرةوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة باقتراح من لجنة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس من قبل ائيا في  ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نه8الفصل   ).20(

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةزيرو

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   والمناجم والطاقات المتجددة،إن وزير الطاقة  .محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2018جانفي  9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 
ة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
ورها بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغ2الفصل   .اإلعالمية لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018 فيفري 28المتجددة يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات   :قرر ما يلي   .ارات العموميةوتقنيي اإلعالمية لإلدالداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2018 جانفي 9في وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124دد وعلى األمر الرئاسي ع   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   ،2009جانفي  21 المؤرخ في 2009 لسنة 112تممته وخاصة األمر عدد وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل   .2018 جانفي 29 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   ).1(واحدة 

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير
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قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   على الدستور،بعد االطالع   إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .اإلعالمية لإلدارات العموميةمحلل مركزي بسلك محللي وتقنيي رتبة بالملفات للترقية إلى  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2018 جانفي 9

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد   ،2011بتمبر  س23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 المؤرخ في 2009 لسنة 112نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد تقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي و المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999
  ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :ضبط هذا القرار ي و  .وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار من 3صل الف  .الترشحاتسنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة ) 5(المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس المحللون  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .وفقا ألحكام هذا القراررتبة محلل مركزي بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى   :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107األمر الرئاسي عدد وعلى   إلى وزير الطاقة والمناجم،  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11مؤرخ في ال 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   مشموالتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر، المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط 2016مارس  9مؤرخ في ال 2016 لسنة 294عدد وعلى األمر الحكومي   ،2009 جانفي 21

ي الرتبة ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار تسمية المترشح ف  .ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار انتداب المترشح  .ـ سيرة ذاتية  :المتجددة عن طريق التسلسل اإلداري مرفوقة بالوثائق التاليةأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات  المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله  ـ يجب على5الفصل   .ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم  .ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة  .ـ تقييم ملفات المترشحين  .ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة  :المتجددة وتتولى هذه اللجنةتعيين أعضائها بقرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات ة يتم  ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجن4الفصل   .ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة ـ تنفيل حاملي شهادة األستاذية أو الشهادة الوطنية لإلجازة   .نقطة) 12(عشرة ـ تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها بإثني   :تقييم الملفات المعروضة طبقا  للمقاييس التالية  الداخلية المشار إليها أعاله  ـ تتولى لجنة المناظرة6الفصل   .يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحاتالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ويرفض كل مطلب ترشح وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة   .بالمناظرة المفتوحةـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص   .المعني باألمرالمسلطة على ـ نسخ مطابقة لألصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية   .محللأو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة منذ التسمية في رتبة   ـ نسخ مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في الملتقيات   .هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبهعني باألمر ويكون اقتضى األمر للخدمات العسكرية التي قام بها المـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية وإن   .للمترشح حق التنفيلـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية التي تخول   .للمعني باألمرـ نسخة مطابقة لألصل من القرار الضابط آلخر وضعية إدارية   .الحالية بهذا أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة ) نظام أمد(   .نقاط) 10(المستوى بعشر 
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) 5(السيرة والمواظبة خالل الخمس سنوات األخيرة بخمس ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص   .المترشح وتم تنظيمه من قبل اإلدارة منذ التسمية في رتبة محللعن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه ) 1(ـ نقطة واحدة   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   .والطاقات المتجددة باقتراح من  لجنة المناظرةالمناظرة المشار إليها أعاله من قبل وزير الطاقة والمناجم  في  ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا8الفصل   .من النقاط تكون األولوية ألكبرهم سناوإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع   .عليهاالمترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل  ـ تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب 7الفصل   .في أدائه لعمله ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه) 20(والعشرين ) 0(بالمناظرة المفتوحة بتراوح بين الصفر ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص   .عن كل سنة لبقية األقدمية العامة) 1(ـ نقطة واحدة   .عن كل سنة أقدمية في رتبة محلل) 2(تان ـ نقط  .نقاط

                 خالد قدور  المتجددة الطاقة والمناجم والطاقات وزير

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في   
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ،إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة  .لإلدارات العموميةإلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 9

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في  2011 لسنة 89

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .اإلعالمية لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018 فيفري 28المتجددة يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات   :قرر ما يلي   .وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العموميةالداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2018 جانفي 9في وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ   الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314كومي عدد وعلى األمر الح  ،2009جانفي  21 المؤرخ في 2009 لسنة 112تممته وخاصة األمر عدد وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999  جانفي 29 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3ل الفص  .واحدة
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير
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قة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في قرار من وزير الطا
 ديسمبر 12في  المؤرخ 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .العموميةإلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 9

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات الفصل األول ـ تفتح ب  :قرر ما يلي   .رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   ،2012أكتوبر  10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362 واألمر عدد 2008مارس  4 المؤرخ في 2008 لسنة 559أو تممته وخاصة األمر عدد   المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998 ) 6( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست 2الفصل   .لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018 فيفري 26المتجددة يوم   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل   .2018 جانفي 25  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم3الفصل   .خطط

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير

في قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  . في الوثائق واألرشيفإلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 9

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  النظام األساسي العام ألعوان الدولة بضبطمتعلق  ال1983
 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين  المتعلق1999
بعض صالحيات رئيس الحكومة  المتعلق بتفويض 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003 ) 3( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث 2الفصل   .المتصرفين في الوثائق واألرشيفبالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك األيام الموالية مناظرة داخلية  و2018 فيفري 28المتجددة يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات   :قرر ما يلي   .في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق واألرشيفبضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  المتعلق 2016 نوفمبر 22الحكومة المؤرخ في وعلى قرار رئيس   الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم،  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا القرار ب4الفصل   .2018 جانفي 29 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطط

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير
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قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .العموميةإلى رتبة ملحق إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات لملفات للترقية  يتعلق بفتح مناظرة داخلية با2018 جانفي 9

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد ات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماع المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

ة  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكوم2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   ،2012أكتوبر  10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362 واألمر عدد 2008مارس  4 المؤرخ في 2008 لسنة 559أو تممته وخاصة األمر عدد   دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته المشترك لإل المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .لرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا القرار با4الفصل   .2018 جانفي 29 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   ).2( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين 2الفصل   .لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك اإلداري المشترك  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018يفري  ف28المتجددة يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات   :قرر ما يلي   .2015 نوفمبر 20تنقيحه بالقرار المؤرخ في ملحق إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية كما تم بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2012  أوت1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم،

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .رتبة كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةملفات للترقية إلى  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بال2018جانفي  9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشترك  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018ي  فيفر28المتجددة يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات   :قرر ما يلي   .2015 نوفمبر 20تنقيحه بالقرار المؤرخ في كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية كما تم بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2012 أوت 1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   ،2012أكتوبر  10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362 واألمر عدد 2008مارس  4 المؤرخ في 2008 لسنة 559أو تممته وخاصة األمر عدد   ارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته المشترك لإلد المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .لرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا القرار با4الفصل   .2018 جانفي 29 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .رتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةملفات للترقية إلى  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بال2018جانفي  9قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد عات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجما المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
مة  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكو2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   ،2012أكتوبر  10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362 واألمر عدد 2008مارس  4 المؤرخ في 2008 لسنة 559أو تممته وخاصة األمر عدد   إلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته المشترك ل المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998 ) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018 فيفري 28المتجددة يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات   :قرر ما يلي   .2015 نوفمبر 20تنقيحه بالقرار المؤرخ في مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية كما تم بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2012ت  أو1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم،  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا 4الفصل   .2018 جانفي 29 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  .إلى رتبة راقن بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةاخلية بالملفات للترقية  يتعلق بفتح مناظرة د2018 جانفي 9

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد اعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجم المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

ومة  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحك2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 314وعلى األمر الحكومي عدد   ،2012أكتوبر  10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362 واألمر عدد 2008مارس  4 المؤرخ في 2008 لسنة 559أو تممته وخاصة األمر عدد   لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته المشترك  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998 جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية وعلى بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2012وت  أ1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الطاقة والمناجم،
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل   .2018 جانفي 26 تسجيل الترشحات يوم  ـ تختم قائمة3الفصل   .واحدة) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة راقن بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات  واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018 فيفري 26المتجددة يوم صل األول ـ تفتح بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات الف  :قرر ما يلي   .2015 نوفمبر 20 والقرار المؤرخ في 2012 سبتمبر 28

                 خالد قدور   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةوزير
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جم والطاقات المتجددة قرار من وزير الطاقة والمنابمقتضى  ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم : ـ عبد الحميد خلف الله   ،عضو: ممثل عن وزارة المالية : ـ أمال طريفة   رئيس،: ـ المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة   :المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخالت صندوق االنتقال الطاقي عين السيدة والسادة اآلتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية   .2017 ديسمبر 26مؤرخ في  ممثل عن وزارة التنمية واالستثمار : ـ أكرم الطرهوني   عضو،: والطاقات المتجددة  ممثل عن وزارة التجهيز واإلسكان : ـ نور الدين نوري   عضو، : والتعاون الدولي  زارة الشؤون المحلية والبيئة ممثل عن و: ـ يوسف الزيدي   عضو،: والتهيئة الترابية  عن (ممثل عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة : ـ علي ناجح   عضو،) : عن البيئة( ممثل عن وزارة الفالحة والموارد : ي مسـ عبد الحليم القا  عضو،) : الشؤون المحلية ء ممثل عن الشركة التونسية للكهربا: ـ حسان المرزوقي   عضو،: المائية والصيد البحري        .عضو: والغاز 
 أفريل 30 المؤرخ في 1966 لسنة 27وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ،الفالحة والموارد المائية والصيد البحريوزير باقتراح من   س الحكومة،رئيإن   .2010 أوت 16 المؤرخ في 2010لسنة  2014باالستثمارات الفالحية المصادق عليه باألمر عدد يتعلق بتنقيح النظام األساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض  2018  جانفي8مؤرخ في  2018لسنة  13أمر حكومي عدد    

  ،2011ر  نوفمب2في  المؤرخ 2011 لسنة 115نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد  المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي 1966

 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 67وعلى القانون عدد 
 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد    منه،16البحري وخاصة الفصل  المتعلق بتشجيع االستثمارات في قطاعي الفالحة والصيد 1982
 فيفري 1 المؤرخ في 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد   وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة  ذات الصبغة الصناعية والتجارية التي تمتلك والمؤسسات العمومية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985
كما  المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 1989  أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71ى القانون عدد وعل  ،2006جوان  12 المؤرخ في 2006 لسنة 36عدد  والقانون 2001مارس  29 المؤرخ في 2001 لسنة 33 والقانون عدد 1999ماي  3 المؤرخ في 1999  لسنة 38 والقانون عدد 1996جويلية  29 المؤرخ في 1996 لسنة 74 والقانون عدد 1994أوت  1 المؤرخ في 1994 لسنة 102إتمامه بالقانون عدد تم تنقيحه و
 جويلية 28 المؤرخ في 2006 لسنة 58وعلى القانون عدد   ،2017جوان  15 المؤرخ في 2017 لسنة 47وإتمامه بمقتضى القانون عدد  كما تم تنقيحه لتأمين على المرضا المتعلق بإحداث نظام 2004
قت مع  المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الو2006  أوت 29 المؤرخ في 1985 لسنة 1025وعلى األمر عدد   االنتفاع بثلثي األجر لفائدة األمهات،
 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 370وعلى األمر عدد   ، تممتهوأصوص التي نقحته الن للتقاعد والحيطة االجتماعية وعلى جميع الوطنيبالصندوق   التي أعوانها منخرطونالوطنيةكات الصناعية والتجارية والشر المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة 1985
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد   النهوض باالستثمارات الفالحية، المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير وكالة 1999
 أفريل 18 المؤرخ في 2001 لسنة 865مر عدد وعلى األ   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001
  اإلعفاء منها بوكالة النهوض باالستثمارات الفالحية، المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط 2001
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 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2198وعلى األمر عدد 
ما تم تنقيحه وإتمامه باألمر كااللتزامات الموضوعة على كاهلها، فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد كتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف التي ال ت المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية 2002  مارس 24 المؤرخ في 2005 لسنة 910وعلى األمر عدد   ،2016 أفريل 13 المؤرخ في 2016 لسنة 511الحكومي عدد 
 لسنة 3170النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع  المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية 2005
 فيفري 22 المؤرخ في 2010 لسنة 345وعلى األمر عدد   ،2010 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010
بط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض  المتعلق بض2010  أوت 16 المؤرخ في 2010 لسنة 2014وعلى األمر عدد   باالستثمارات الفالحية،
سمير الطيب                    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية               اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 8تونس في   .للجمهورية التونسيةمكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي والموارد المائية والصيد البحري  ـ وزير الفالحة 2الفصل   .طبقا للملحق المصاحب 2010 أوت 16 المؤرخ في 2010 لسنة 2014عليه باألمر عدد الخاص بأعوان وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية المصادق الفصل األول ـ تمت المصادقة على تنقيح النظام األساسي   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .ي المحكمة اإلداريةوعلى رأ  وعلى رأي وزير المالية،   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،2017أفريل  10 المؤرخ في 2017 لسنة 468وعلى األمر الحكومي عدد   تعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، الم2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية، بأعوان المتعلق بالمصادقة على النظام األساسي الخاص 2010

  يوسف الشاهد  لحكومةرئيس ا
 

 أكتوبر 16 المؤرخ في 1970 لسنة 13وعلى المرسوم عدد   بعد االطالع على الدستور،  ح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،باقترا  إن رئيس الحكومة،  .2018األوروبي بعنوان سنة إطار الحصة الممنوحة للبالد التونسية من قبل االتحاد للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص  2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 14أمر حكومي عدد 
 نوفمبر 20 المؤرخ في 1970 لسنة 53عليه بالقانون عدد  المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق 1970
 مارس 7 المؤرخ في 1994 لسنة 41وعلى القانون عدد   ،1994فيفري  24 المؤرخ في 1994 لسنة 37  والمنقح بالقانون عدد1970
 مارس 8 المؤرخ في 2001 لسنة 25وعلى القانون عدد    المتعلق بالتجارة الخارجية، 1994
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد   الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة األوروبية،المتعلق بتعديل البروتوكوالت الفالحية المنصوص عليها باتفاق المجموعة األوروبية  بين الجمهورية التونسية و2000ديسمبر  22 المتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 2001
 أوت 9ي  المؤرخ ف2005 لسنة 2177وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001
  .2018االتحاد األوروبي بعنوان سنة التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبالد التونسية من قبل وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون الفصل األول ـ يضبط هذا األمر الحكومي صيغ وشروط منح   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .ي المحكمة اإلداريةوعلى رأ   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بضبط شروط االتجار في الزيوت الغذائية،2005
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تكون صالحة إلى ووزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  ـ تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من 3الفصل   .2018 ديسمبر 28ري في أجل ال يتعدى والصيد البحللدراسات والتنمية الفالحية التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى اإلدارة العامة   .قبل وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، على ترخيص في الغرض يسلم من 2018 ديسمبر 31إلى غاية  2018في ن الممتدة من أول جا الحصول خالل الفترة2018سنة الحصة الممنوحة للبالد التونسية من قبل االتحاد األوروبي بعنوان المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل  ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة 2الفصل   .2018 ديسمبر 31غاية  إلى 2018األمر الحكومي من أول جانفي تنطبق أحكام هذا  :  ينوبه ـ وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري أو من  : وذلك بناء على رأي لجنة تتركب كما يلي 2018غاية موفى سنة  : ـ ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة   رئيس، ن  أيام الموالية وتكو6األولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة   .على األقلوال تكون مداوالت الجلسة قانونية إال بحضور نصف أعضائها   .يرجح صوت رئيسهاوتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي، رورة ذلك تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الض  .المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنيةويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفالحة والموارد   .عضو: التقليدية ـ ممثل عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات   عضو،:  التونسي للفالحة والصيد البحري ـ ممثل عن االتحاد  عضو،: ـ ممثل عن اإلدارة العامة للديوانة بوزارة المالية   عضو،: ـ ممثل عن الديوان الوطني للزيت   عضو،: والموارد المائية والصيد البحري ـ ممثل عن اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية بوزارة الفالحة   عضو،: ية والصيد البحري  ئد المارالفالحة والموا ـ ممثل عن اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية بوزارة  عضو،: والموارد المائية والصيد البحري ـ ممثل عن اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة   عضو،: ـ ممثل عن وزارة التجارة   عضو،   .مداوالتها قانونية مهما كان عدد األعضاء الحاضرين

البيولوجي وزيت  نوعية الزيت وتعطى األولوية لزيت الزيتون -  .المائية والصيد البحري الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفالحة والموارد -  :تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب  ـ يتم إسناد الكميات للمصدرين الخواص الذين 5الفصل   .لى تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسيلجنة المصادقة علهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على  اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص -  . اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية-  .السوق من ناحية أخرىاألوروبي من ناحية وحسب المتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات عمل داخل االتحاد المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها ال إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف -  .تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص -  .إطار الحصة السنوية المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في  دراسة-   :ةاألمر الحكومي المهام التالي من هذا 3 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4الفصل   .الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنةوتتولى اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية بوزارة  ند للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عالتي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعاله إلى مراقبة ثانية  ـ يمكن إخضاع كميات زيت الزيتون التونسي السائب 6الفصل   .نجازات التصدير خالل الموسمين المنقضيينإ -  . سعر التصدير-  .الزيتون المعلب   .والصيد البحريالجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفالحة والموارد المائية محاضر يحررها األعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب وتتم معاينة المخالفات ألحكام هذا األمر الحكومي بمقتضى   . من هذا األمر الحكومي3 بالفصل اللجنة المنصوص عليهاوزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من  ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا األمر الحكومي، 7الفصل   .المراقبةويتحمل المصدرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية   .التصدير
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سمير الطيب                    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية                عمر الباهي  التجارةوزير    يانيسليم الفر  الصغرى والمتوسطةوالمؤسسات وزير الصناعة   اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 10تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةمكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مائية والصيد البحري  ـ وزير الفالحة والموارد ال8الفصل 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 سبتمبر 1سنة، بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، ابتداء من واإلسكان والتهيئة الترابية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة جدد إبقاء السيد طيب كواش، تقني أول بوزارة التجهيز   .2018 جانفي 9مؤرخ في  2018لسنة  15ر حكومي عدد بمقتضى أم        
2017.      

  .مدير عام إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر برتبة وامتيازات 2000ارس  م13المؤرخ في  2000 لسنة 615 من األمر عدد 9عمال بأحكام الفصل   .بوزارة التكوين المهني والتشغيلتنسيق أنشطة اإلدارات الجهوية والهياكل الخاضعة إلشراف الوزارة  متصرف عام، بمهام رئيس مكتب  علي ذكار، السيدكلف  .2018 جانفي 8مؤرخ في  2018لسنة  16مقتضى أمر حكومي عدد ب   

      .2017 جويلية 31وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من  بصفة مكلف بمأمورية بديوان أنهيت تسمية السيد علي كاهية  .2018 جانفي 4مؤرخ في  2018لسنة  17بمقتضى أمر حكومي عدد 
 

      .السيد عبد الرؤوف الصامت عن عوضاالداخلية بلجنة المتابعة بالوكالة الفنية لالتصاالت وذلك سمي السيد شمس الدين بن علية عضوا ممثال عن وزارة   .2018 جانفي 8مؤرخ في  2018لسنة  18بمقتضى أمر حكومي عدد   
 

 لسنة 1819من األمر عدد ) مكرر (14عمال بأحكام الفصل   .2017 أكتوبر 12الترفيه بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من كلف السيد شهاب المكني، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب   .2018 جانفي 8مؤرخ في  2018لسنة  19ي عدد بمقتضى أمر حكوم  
، تسند للمعني باألمر خطة 2003 أوت 25 المؤرخ في 2003  أكتوبر 29المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من للتنشيط الثقافي، بصفة مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية أنهيت تسمية السيد علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة   .2018 جانفي 8مؤرخ في  2018لسنة  20بمقتضى أمر حكومي عدد     .عام إدارة مركزيةمدير 
2017.  



  157صفحـة   2018 جانفي 12 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4عــدد 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   إن وزير النقل،  .اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك  يتعلق بفتح 2018 جانفي 9قرار من وزير النقل مؤرخ في    
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية تعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  الم1983
 واأليام الموالية بعنوان سنة 2018 مارس 5العمومية يوم للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .عموميةرتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات الالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   عضائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأ2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير النقل، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،  ات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته المشترك لإلدار المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
2017.  

) 3( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث 2الفصل   جانفي 31 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم  ـ3الفصل   .خطط
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل

    
 لسنة 1370 من األمر الحكومي عدد 6عمال بأحكام الفصل   .اإلنسانالمدني وحقوق ميزانية الدولة بوزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في كلفت اآلنسة وسيلة الحمامي، متصرف عام، بمهام رئيس   .2018 جانفي 8مؤرخ في  2018لسنة  21بمقتضى أمر حكومي عدد   

واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية ابتداء من أول جانفي  تتمتع المعنية بالمنح 2017 ديسمبر 19 المؤرخ في 2017
2018.  
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ه  والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمام2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد   منه،26 و21 و12، وخاصًة الفصول النصوص التي نقحته وتممته والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى جميع 2012 ديسمبر 20المؤرخ في  2012ة  لسن23وعلى القانون األساسي عدد    منه،133 و126 و46 و34االطالع على الدستور، وخاصًة الفصول  بعد  ،تنتخابالال المستقلة لعلياا الهيئة مجلس إن .لالنتخابات البلدية والجهوية إجراءات الترشح والمتعلق بقواعد و2017 جويلية 20المؤرخ في  2017 لسنة 10علق بتنقيح القرار عدد يت 2018 جانفي 2مؤرخ في  2018 لسنة 1قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد        . بقة لألصل منهوصل تقديم التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية لكل مترشح ضمن القائمة، أو نسخة مطاـ   ):جديدتان ثالثة ورابعة مّطتان (18الفصل   : التالية باألحكام وُتعوض أعاله إليه المشار 2017 لسنة 10 عدد القرار من 18 الفصل من الثالثة والرابعة المّطتين أحكام لغىُت ــ وحيد فصل  :يليما  رقر اوللتدا بعدو والجهوية، البلدية لالنتخابات الترشح وإجراءات بقواعد والمتعلق 2017 جويلية 20 المؤرخ في 2017 لسنة 10وعلى القرار عدد   ، وخاصًة القسم الثالث من الباب الثالث منه،2017 فيفري 14 المؤرخ في 2017لسنة  7بالقانون األساسي عدد  المضبوطة في التشريع الجبائي الجاري به العمل أو التصريح المتعلق بالسنة  يجب إيداعه وفق اآلجال والتصريح المعني هو آخر تصريح ة المحلية المترشح تفيد عدم الخضوع لألداءات البلدية أو الجهوية، أو شهادة إبراء ذمة من األداءات الراجعة إلى الجماع شهادةـ  اإلدارية السابقة، أو نسخة مطابقة لألصل منهما، وذلك لكل  لعضوية مجلسها، وصادرة في السنة التي يتم فيها تقديم مطلب الترشح أو السنة السابقة لها،   التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .2018 جانفي 2تونس في   .وبالموقع االلكتروني للهيئة التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر مترشح ضمن القائمة،
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 لسنة 30 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 2018 جانفي 2مؤرخ في  2018 لسنة 2قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
 لسنة 30الواردة في الفصل األول من القرار عدد " لالنتخابات التشريعية"بعد عبارة " والبلدية والجهوية" ُتضاف عبارة  ـالفصل األول  :يلي ما رقر اول،لتدا وبعد  رز،والف االقتراع وإجراءات بقواعد والمتعلق 2014 سبتمبر 8 في المؤرخ 2014 لسنة 30 عدد القرار وعلى  ،2017 فيفري 14 في المؤرخ 2017 لسنة 7 عدد األساسي بالقانون وإتمامه تنقيحهتم  كما واالستفتاء باالنتخابات والمتعلق 2014 ماي 26 في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي قانونال وعلى  وتممته، نقحته التي النصوص جميع وعلى لالنتخابات المستقلة العليا بالهيئة والمتعلق 2012 ديسمبر 20 في المؤرخ 2012 لسنة 23 عدد األساسي القانون وعلى  منه، 133و 126و 75و 55و 54و 34 الفصول وخاصة الدستور على االطالع بعد  نتخابات،لال المستقلة لعلياا الهيئة مجلس إن .والفرز االقتراع وإجراءات بقواعد والمتعلق 2014سبتمبر  8 في المؤرخ 2014
  .كتبالم غلق توقيت في التأخير مدة االعتبار بعين األخذ مع االقتراع مكتب دفتر في وأسبابه التأجيل على التنصيص ويتم المكتب، فتح تأجيل الهيئة إعالم بعد المركز لرئيس يمكن طارئة، ألسباب المحدد الموعد في االقتراع مكتب فتح تعذر صورة في  ): جديد (23الفصل   .الهيئة إعالم عم االقتراع مركز رئيس مع بالتنسيق التعويض يتم الحاالت كل وفي  ): فقرة رابعة جديدة (19الفصل  .مراقبة صندوق االقتراعـ  التحبير في صورة اعتماده،ـ  ، التصويتمسك وتسليم أوراقـ  ، الهويةالتثبت منـ  :راع من عدد من األعضاء من بينهم رئيس المكتب يكّلفون خاصًة بالتالييتكون مكتب االقت  ): فقرة أولى جديدة (11الفصل   .االقتراع في حقه يمارس أن الناخبين، بقائمة ومرسم خارجها، أو الجمهورية داخل مقيم تونسي لكل يحق    ): فقرة أولى جديدة (4الفصل   .رشحين بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة لالستفتاءأو الجهوية أو كل المت  مجموع األصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية أو البلدية : األصوات المصرح بها   . كل ورقة تصويت ال تتضمن أية عالمة مهما كان نوعها :ورقة بيضاء  .االنتخابات أو االستفتاء  فيشخاص الذين يحق لهم التصويتمستخرجة من سجل الناخبين توضع على ذمة العموم وتتضمن بيانات األقائمات  : قائمات الناخبين  ): مّطات ثالثة وثانية عشرة وثالثة عشرة جديدة (2الفصل   :التالية المشار إليه أعاله وتعوض باألحكام 2014 لسنة 30  من القرار عدد49 والفصل 45 والمّطة األولى من الفصل 42الفصل الثالثة من  والفقرة 40 والفقرة الثالثة من الفصل 37 والفصل 32 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 23 والفصل 19والفقرة الرابعة من الفصل  11 والفقرة األولى من الفصل 4 والفقرة األولى من الفصل 2وتلغى أحكام المّطات الثالثة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الفصل   .أعاله إليه المشار 2014 لسنة 30 عدد القرار  من2المّطة السابعة من الفصل  أحكام ُتلغى ـ 2الفصل   .المشار إليه أعاله 2014 لسنة 30 من القرار عدد 42والمّطة الخامسة من الفصل  2 وفي المّطة الرابعة من الفصل 41الواردة في الفصل " االنتخابات التشريعية"بعد عبارة " هويةأو البلدية أو الج"وُتضاف عبارة   .والفرز االقتراع وإجراءات بقواعد والمتعلق 2014 سبتمبر 8 في المؤرخ 2014
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. بذلك الهيئة عالموإ القصوى الضرورة حاالت في إال إيقافها أو تأجيلها يجوز وال توقف دون نهايتها حتى والعد الفرز عملية وتستمر   .االنتخابية الدائرة في الناخبين بقية أصوات فرز مع بالتزامن الداخلي األمن قوات وأعوان العسكريين أصوات وفرز عد ويتم   .االقتراع مكاتب اخل والعد دالفرز عملية وتتم التصويت، عمليات من االنتهاء بعد األصوات وعد فرز عملية االقتراع مكتب أعضاء يباشر  ): جديد (37الفصل   .المكتب غلق توقيت في االقتراع تعليق مدة االعتبار بعين األخذ للهيئة ويمكن. الناخبين بقائمة اإلمضاءات وعدد والباقية التالفة التصويت أوراق وعدد صندوقال فتحة قفل ورقم ومدته االقتراع مكتب بدفتر التعليق أسباب تدوين المكتب رئيس يتولى االقتراع، لعملية المؤقت التعليق حالة وفي  .المركز أو المكتب بغلق اإلذن أو االقتراع لعملية العادي السير لتأمين الالزمة الفورية اإلجراءات التخاذ للهيئة الحيني باإلعالم يقوم أن لىع المركز، أو المكتب في مؤقتة بصورة االقتراع عملية تعليق االقتراع مركز لرئيس يمكن االقتراع، لعملية العادي السير استمرار معها يتعذر التي القصوى الضرورة حالة وفي  ): فقرتان ثانية وثالثة جديدتان (32الفصل   .والمكتوبة والبصرية السمعية االتصال وسائل طريق عن قتراعلال الجديد الموعد عن اإلعالن الهيئة وتتولى للهيئة االلكتروني بالموقع التأجيل قرار وينشر. االنتخابي القانون من 105 للفصل طبقا وذلك مجلسها من معلل بقرار المكاتب هذه في االقتراع تأجيل يمكنها أكثر، أو اقتراع بمكتب االنتخابات إجراء استحالة للهيئة تبين وإذا  مكرر وفقرة ثانية إلى الفصل 8 والفصل 3أعاله فقرة ثالثة إلى الفصل  إليه المشار 2014   لسنة 30 عدد يضاف إلى القرار ـ 3الفصل   . النتائج جمع في الثالث النظير ويعتمد االقتراع، بصندوق المحضر من نظير ويوضع به، اصالخ الفرز عملية محضر من نظيرا اقتراع مكتب كل أمام أعضائه من يعوضه من أو المكتب رئيس يعّلق  ): جديد (49الفصل   الحالة، بحسب صندوق، كل من المستخرجة األوراق عدد أو االقتراع، صندوق من المستخرجة التصويت أوراق عددـ   ): مّطة أولى جديدة (45الفصل   .االقتراع مكتب تردف في ذلك ويدون مرجحا، المكتب رئيس صوت يكون األصوات تساوي وعند االقتراع، مكتب أعضاء من للحاضرين المطلقة باألغلبية ملغاة التصويت ورقة تعتبر االختالف حالة في  ): فقرة ثالثة جديدة (42الفصل   .والعد الفرز عملية في بالشروع المكتب رئيس يأذن ثم. بالمحضر ذلك كل على والتنصيص التطابق، عدم سبب عن التحري يتم اإلمضاءات، وعدد التصويت أوراق عدد بين التطابق عدم تأّكد فإذا أخرى، مرة اإلحصاء يعاد عنها، يقّل أو الناخبين بقائمة اإلمضاءات عدد يفوق عددها كان وإذا. الصندوق من المستخرجة األوراق عدد مع الناخبين قائمة في اإلمضاءات عدد تطابق من المكتب رئيس يتحقق كما  ): فقرة ثالثة جديدة (40الفصل   . انتهائه قبل الفرز نتائج حول معلومات بأية التصريح االقتراع مكتب وأعضاء رئيس على ويحجر  .المكتب رئيس من بإذن إال إليه الرجوع أو مغادرته المكتب داخل الموجودين لألشخاص يجوز وال
 وفقرة ثالثة إلى الفصل 44 وفقرة ثالثة إلى الفصل 40رتان رابعة وخامسة إلى الفصل  وفق36 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 19 والفصل 17
  .الهيئة تضبطه أجل في االقتراع يوم قبل والجهوية البلدية لالنتخابات بالنسبة الداخلي األمن قوات وأعوان للعسكريين التصويت عملية وتجري  ):فقرة ثالثة (3الفصل   : فيما يلي نصها50
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      التليلي منصريمحمد       رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  .2018 جانفي 2في  تونس  .وبالموقع االلكتروني للهيئة التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر .الداخلي األمن قوات وأعوان سكريينالع بتصويت الخاصة االنتخابية المواد وتأمين لحفظ الضرورية التدابير الهيئة وتتخذ  ):فقرة ثالثة (50الفصل  .المستخرجة األوراق عدد مجمل مع المطابقة هذه تتم بالعسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي، خاصة تصويت أوراق إليها ضمت التي االقتراع مكاتب إلى وبالنسبة  ):الثةفقرة ث (44الفصل  .الفرز في الشروع وقبل محتواها، عن الكشف دون كامل بشكل التصويت أوراق مزج ذلك بعد ويتم   .الفرز بمحضر ذلك ويدون ةحد على صندوق كل إلى بالنسبة المطابقتين هاتين تتم الجهوية، أو البلدية االنتخابية الدائرة لنفس تابعة أخرى اقتراع مكاتب إلى ضمها تم والتي الداخلي األمن قوات وأعوان بالعسكريين الخاصة االقتراع صناديق إلى وبالنسبة  ):فقرتان رابعة وخامسة (40الفصل  .ذلك بجانب ويختم ويمضي الخطأ إصالح المكتب رئيس يتولى االقتراع، عملية محضر في مادي خطأ تسرب صورة وفي  ):فقرة رابعة (36الفصل  .ات األمن الداخليالعسكريين وأعوان قو من للناخبين المخصص االقتراع مكتب أو مركز مدخل في الناخبين قائمات تعليق يتم وال به، المرسمين الناخبين قائمة من نسخة اقتراع مكتب أو مركز كل بمدخل يعّلق  : مكرر19الفصل  .االقتراع ومكاتب مراكز محيط في التصويت، مكاتب من خروجهم عند من الداخليمن العسكريين وأعوان قوات األ الناخبين آراء استطالع ويحجر  ):فقرة ثانية (17الفصل  .الجهوية أو البلدية االنتخابية الدائرة لنفس تابعة أخرى اقتراع مكاتب إلى الفرز أثناء ضمها ويتم الهيئة تحددها اقتراع مكاتب في العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي تصويت يتم  :مكرر 8الفصل 



  4عـــدد   2018 جانفي 12 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   162صفحــة 

يئة العليا المستقلة  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي لله2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام    2017 أكتوبر 10لسة المنعقدة بتاريخ ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الج ) رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بالنيابة( برئاسة السيد أنور بن حسن 2017 أكتوبر 10بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة في جلسة   :2017 أكتوبر 10جلسة مجلس الهيئة بتاريخ داوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  وشي، نبيل أنيس الجربوعي، فاروق بوعسكر، رياض بوح  نبيل بفون، محمد التليلي المنصري،، إبراهمنجالء: وبحضور السيدة والسادة    :جدول األعمال التالي   للنظر فيالعزيزي، عادل البرينصي،
 .  بدائرة ألمانيانتخابات التشريعية الجزئيةدليل الترشحات لال المصادقة على ـ 1
 . والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات التشريعية2014 أوت 1 المؤرخ في 2014 لسنة 16القرار عدد  والمتعّلق بتنقيح وإتمام 2017 أكتوبر 10المؤرخ في  2017  لسنة15 المستقلة لالنتخابات عدد  ـ المصادقة على قرار الهيئة العليا2
  :يجلس الهيئة ما يلــوبعد المداوالت، قرر م  .ألمانيادائرة نتخابات بالفرعية لاليدين عبد العزيز الشريف وعبد الفتاح الرزقي أعضاء بالهيئة تعيين الس ـ 3
 . بدائرة ألمانيا طبقا للنسخة الملحقة بمحضر الجلسةنتخابات التشريعية الجزئيةالمصادقة على دليل الترشحات لال ـ 1
 . التونسيةللجمهوريةي ونشره بالرائد الرسمي بمحضر الجلسة واإلذن للسيد أنور بن حسن رئيس الهيئة بالنيابة بإمضاء هذا القرار الترتيب والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات التشريعية طبقا للنسخة الملحقة 2014 أوت 1 المؤرخ في 2014 لسنة 16القرار عدد  والمتعّلق بتنقيح وإتمام 2017 أكتوبر 10 المؤرخ في 2017 لسنة 15المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد  ـ 2
بعد انقضاء آجال  ألمانيادائرة نتخابات بيدين عبد العزيز الشريف وعبد الفتاح الرزقي أعضاء بالهيئة الفرعية لالتعيين الس ـ 3      التليلي منصريمحمد     رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  .2017 أفريل 11 المؤرخ في 5 من القرار عدد 8االعتراضات على قائمة المترشحين طبقا لمقتضيات الفصل 
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رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ( برئاسة السيد أنور بن حسن 2017أكتوبر  12 تاريخصباحية باجتمع مجلس الهيئة في جلسة   :2017أكتوبر  12 جلسة مجلس الهيئة بتاريخداوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  العليا المستقلة  والمتعّلق بالهيئة2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23  من القانون األساسي عدد18الفصل عمال بأحكام     2017 أكتوبر 12 ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ المنصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل العزيزي،  نجالء إبراهم، نبيل بفون، محمد التليلي  :وبحضور السيدة والسادة) بالنيابة باستقالة كل من السيد محمد  قد تم وبعد التداول والنقاش، قرر المجلس اعتبار التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  . تجديد ثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتوأنيس الجربوعي، للنظر في مسألة  فاروق بوعسكر هي عليه دون ضرورة إلجراء   للمجلس على ماشفيق صرصار والسيد مراد بن مولى والسيدة لمياء الزرقوني وأن تبقى التركيبة الحالية التليلي منصريمحمد     رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .تجديد أو قرعة
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  2017أكتوبر  12ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 
رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ( برئاسة السيد أنور بن حسن 2017أكتوبر  12 بتاريخ مسائيةاجتمع مجلس الهيئة في جلسة   :2017أكتوبر  12 يخجلسة مجلس الهيئة بتارداوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23  من القانون األساسي عدد18الفصل عمال بأحكام    العزيزي، نجالء إبراهم، نبيل بفون، محمد التليلي المنصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل :  وبحضور السيدة والسادة) بالنيابة   :، للنظر في جدول األعمال التالي)المدير التنفيذي(فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي وعمر بوستة 

 . بدائرة ألمانيالالنتخاباتتسمية رئيس الهيئة الفرعية  ـ 1
 . منسقين لكامل المسار االنتخابي لالنتخابات الجزئية بالدائرة االنتخابية بألمانياانتدابالمصادقة على  ـ 2
 . التشريعية الجزئية بالدائرة االنتخابية بألمانيالالنتخاباتاقتراح شبكة أجور خاصة بكافة المتداخلين في المسار االنتخابي  ـ 3
 . التشريعية الجزئية بالدائرة االنتخابية ألمانيالالنتخاباتتكوين لجنة لإلشراف على المسار االنتخابي  ـ 4
 .لالنتخابات من النظام األساسي الخاص ألعوان الهيئة العليا المستقلة 123أحكام الفصل إلنفاذ رطة طريق تكوين لجنة للتعهد بإعداد خا ـ 5
  : يوالت، قرر المجلس ما يلـوبعد المدا .لالنتخاباتالمصادقة على تحويل اعتمادات مالية لحساب ودادية أعوان الهيئة العليا المستقلة  ـ 6
 . كتاريخ للمباشرة الفعلية للمهام2017 أكتوبر 7بإمضاء القرار المتعّلق بضبط تركيبة هذه الهيئة واعتماد تاريخ  بالدائرة االنتخابية بألمانيا واإلذن للسيد رئيس الهيئة بالنيابة لالنتخاباتالشريف رئيسا للهيئة الفرعية تسمية السيد عبد العزيز  ـ 1
ئرة  الجزئية بالداتمحضر الجلسة كمنسقين لكامل المسار االنتخابي لالنتخابا قائمة األعوان الملحقة بانتدابالمصادقة على  ـ 2  . ملفاتهم اإلداريةء ودعوة اإلدارة التنفيذية إلى استيفا2017 ديسمبر االنتخابية بألمانيا إلى موفى
  .الجزئية بألمانيا التشريعية لالنتخاباتسار االنتخابي دعوة اإلدارة التنفيذية إلى تقديم اقتراح حول شبكة األجور الخاصة بكافة المتداخلين في الم ـ 3
 )مقرر للجنة(عمر بوستة ـ   )عضو(نجالء براهم ـ   )عضو(صي عادل البرينـ   )عضو(رياض بوحوشي ـ   )رئيس الّلجنة(نبيل العزيزي ـ   :ذكرهم التشريعية الجزئية بالدائرة االنتخابية ألمانيا تتكون من السيدة والسادة اآلتي لالنتخاباتتكوين لجنة لإلشراف على المسار االنتخابي  ـ 4
  ).مقرر اللجنة(عمر بوستة ـ   )عضو(عادل البرينصي ـ   )عضو(بوعي أنيس الجرـ   )  رئيس اللجنة(فاروق بوعسكر ـ   :  تتكون من السادة اآلتي ذكرهملالنتخابات من النظام األساسي الخاص ألعوان الهيئة العليا المستقلة 123بإعداد خارطة طريق إلنفاذ أحكام الفصل  تكوين لجنة للتعهد ـ 5
 التليلي منصريمحمد     رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  .الخاصة بالتمويل العمومي للجمعيات جميع اإلجراءات القانونية استيفاء ودعوة اإلدارة التنفيذية إلى لالنتخاباتالمصادقة على تحويل االعتمادات المالية الضرورية بعنوان التدخالت االجتماعية إلى حساب ودادية أعوان الهيئة العليا المستقلة  ـ 6
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رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ( برئاسة السيد أنور بن حسن 2017 أكتوبر 18مسائية بتاريخ مع مجلس الهيئة في جلسة اجت  :2017أكتوبر  18 جلسة مجلس الهيئة بتاريخداوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام    2017 أكتوبر 18 ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ نجالء إبراهم، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، فاروق بوعسكر، نبيل بفون، : وبحضور السيدة والسادة ) بالنيابة   :للنظر في جدول األعمال التالي) دير التنفيذيالم(وعمر بوستة 
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2014 لسنة 28  المتعّلق بتنقيح وإتمام القرار عدد2017 لسنة 18 ـ المصادقة على قرار الهيئة عدد 1

 .والمتعّلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها 2017
  .حول ضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014  لسنة20 المتعّلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 2017 لسنة 17 الهيئة عدد  ـ المصادقة على قرار2
  :جلس ما يلــــــيوبعد المداوالت، قرر الم .والمتعّلق بمسألة تجديد الثلث 2017 أكتوبر 12  ـ مراجعة قرار مجلس الهيئة بتاريخ يوم3
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2014 لسنة 28  المتعّلق بتنقيح وإتمام القرار عدد2017 لسنة 18 ـ المصادقة على قرار الهيئة عدد 1

واإلذن للسيد ) نسخة ملحقة بمحضر الجلسة(حول ضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها بعد مراجعته  2017  .س الهيئة بالنيابة إلمضائه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةرئي
واإلذن للسيد رئيس الهيئة بالنيابة إلمضائه ) جلسةنسخة ملحقة بمحضر ال(ضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه حول  2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 20تنقيح وإتمام القرار عدد  والمتعّلق ب2017 لسنة 17 ـ المصادقة على قرار الهيئة عدد 2  .ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
حول تجديد الثلث على أن يتم التداول في الموضوع في جلسة  2017 أكتوبر 12  ـ إرجاء مسألة مراجعة قرار مجلس الهيئة بتاريخ3   .الحقة
 التليلي منصريحمد م      رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  
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رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (حسن  برئاسة السيد أنور بن 2017 أكتوبر 19مسائية بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة في جلسة   :2017 أكتوبر 19جلسة مجلس الهيئة بتاريخ داوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5قرار عدد  من ال13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012لسنة  23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام     2017 أكتوبر 19ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  نجالء إبراهم، نبيل بفون، محمد التليلي المنصري، رياض بوحوشي، فاروق بوعسكر، عادل البرينصي، : وبحضور السيدة والسادة) بالنيابة   :، للنظر في جدول األعمال التالي)المدير التنفيذي(أنيس الجربوعي وعمر بوستة 
  . ألعضاء الهيئة الفرعية لالنتخابات بدائرة ألمانيا والمنسقين وأعضاء مكاتب االقتراع ـ إسناد منحة1
  :وبعد المداوالت، قرر المجلس ما يلــي . ـ النظر في المكاتب التابعة للهيئة الفرعية لالنتخابات المتواجدة بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بألمانيا2
أورو  750أورو بالنسبة لكل عضو من أعضاء الهيئة الفرعية لالنتخابات بدائرة ألمانيا و 1200  ـ إسناد منحة شهرية في حدود1 أورو وقد تم اتخاذ هذا القرار بأغلبية أعضاء  100 بالنسبة للمنسقين، على أن يتم إسناد منحة يومية ألعضاء مكاتب اإلقتراع في حدود  .مجلس الهيئة
 .ة أو يومية حسب تقدم المسار وبطلب من مجلس الهيئةعلى أن يتم تقديم تقارير أسبوعي 2017 أكتوبر 12 االنتخابي لالنتخابات التشريعية الجزئية بحساب شخصين في كل مكتب حسب برنامج توزيع الموارد البشرية المصادق عليه في جلسةللهيئة الفرعية لالنتخابات المتواجدة بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بألمانيا طيلة كامل المسار  ـ اإلبقاء على المكاتب التابعة 2
التليلي منصريمحمد     لمستقلة لالنتخاباترئيس الهيئة العليا ا    .ويشمل المبلغ المتبقي حال تقديم تقرير نشاط خاص به طيلة الفترة المعنيةمن مجمل األتعاب بعنوان خدمات طيلة فترة مباشرته ضمن الهيئات الفرعية % 60  ـ اإلذن لإلدارة التنفيذية بصرف تسبقة قدرها3
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رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (ئاسة السيد أنور بن حسن  بر2017 أكتوبر 23مسائية بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة في جلسة   :2017أكتوبر  23ريخ جلسة مجلس الهيئة بتاداوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13ابات والفصل لالنتخ والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام      2017 أكتوبر 23ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ      :داوالت، قرر المجلس ما يلـيوبعد الم  .وأنيس الجربوعي للنظر في مسألة تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئةنجالء إبراهم، نبيل بفون، محمد التليلي المنصري، رياض بوحوشي، فاروق بوعسكر، عادل البرينصي : وبحضور السيدة والسادة ) بالنيابة
  ).9( ـ انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات من بين أعضاء المجلس التسعة 1
  ).فاروق بوعسكر، نجالء براهم وأنيس الجربوعي(السادة األعضاء الثالثة الذين تم تعويضهم في إطار سد الشغور ـ  ).أنور بن حسن، نبيل بفون ورياض بوحوشي(السادة األعضاء الثالثة من بين أول تركيبة لمجلس الهيئة ـ   :أعضاء اآلتي ذكرهم ) 6(  ـ إجراء تجديد الثلث الثاني لتركيبة مجلس الهيئة من بين الستة2
التليلي منصريمحمد     رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .عن رأي مخالف) عضو مجلس الهيئة(دة نجالء براهم  وقد عبرت السي  .المذكورين أعاله فإّنه يستثنى من إجراء القرعة) 6( ـ في صورة انتخاب رئيس من بين األعضاء الستة 3
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رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ( برئاسة السيد أنور بن حسن 2017أكتوبر  25 بتاريخ مسائيةاجتمع مجلس الهيئة في جلسة   :2017وبر أكت 25 جلسة مجلس الهيئة بتاريخداوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012لسنة  23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام    2017 أكتوبر 25ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ    :عمال التاليللنظر في جدول األ  .عادل البرينصي نجالء إبراهم، محمد التليلي منصري، نبيل بفون، نبيل العزيزي،: وبحضور السيدة والسادة) بالنيابة
  .تعيين عضو بالهيئة الفرعية لالنتخابات بدائرة ألمانيا ـ 1
  .اعتماد الحبر عند االقتراع بالنسبة لالنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا ـ 2
  :ـيلمداوالت، قرر المجلس ما يلوبعد ا  .النظر في ملف المناظرات ـ 3
  .ة الهيئة الفرعية لالنتخابات بدائرة ألمانياتعيين السيد مصطفى دخيل ضمن تركيب ـ 1
  .اعتماد الحبر االنتخابي عند االقتراع بالنسبة لالنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا ـ 2
 التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .تأجيل النظر في ملف المناظرات ـ 3
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المتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة  و2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012لسنة  23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام    2017 نوفمبر 1 العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخملخص مداوالت مجلس الهيئة  وبحضور ) رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بالنيابة( برئاسة السيد أنور بن حسن 2017نوفمبر  1 بتاريخاجتمع مجلس الهيئة   :2017نوفمبر  1 جلسة مجلس الهيئة بتاريخداوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  نجالء إبراهم، نبيل بفون، محمد التليلي المنصري، عادل البرينصي، رياض بوحوشي، فاروق بوعسكر، نبيل العزيزي : سيدة والسادةال   :، للنظر في جدول األعمال التالي)المدير التنفيذي(وعمر بوستة 
  .إجراءات أداء اليمين القانونية والفرز واستكمال االقتراعة الحملة ومنظومة تكوين أعضاء الهيئة الفرعية لالنتخابات بألمانيا ومنسقيها بخصوص منظومة مراقب ـ 1
    . بألمانيالالنتخاباتتعيين عضو بالهيئة الفرعية  ـ 2
  . لالنتخابات الجزئية بدائرة ألمانيااالقتراعإعالن فتح باب الترشحات لعضوية مكاتب  ـ 3
  :ـيمداوالت، قرر المجلس ما يلوبعد ال  . بالنسبة لالنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيااعاالقترمراسلة وزارة الخارجية بخصوص عدد أيام  ـ 4
  .استكمال إجراءات أدائهم لليمين القانونية والفرز بتونس مع االقتراعتكوين أعضاء الهيئة الفرعية لالنتخابات بألمانيا ومنسقيها بخصوص منظومة مراقبة الحملة ومنظومة  ـ 1
 .  على هذه العضويةاالعتراضات من تاريخ محضر هذه الجلسة وذلك بعد انقضاء آجال ابتداء بألمانيا لالنتخاباتتعيين السيد مصطفى دخيل عضو بالهيئة الفرعية ـ  2
 . لالنتخابات الجزئية بدائرة ألمانيااالقتراعلمصادقة على إعالن فتح باب الترشحات لعضوية مكاتب  ـ ا3
)  أيام عوضا عن يوم واحد3 اعتماد( المقترحة من السلطات األلمانية االقتراعوزارة الشؤون الخارجية بخصوص عدد أيام مراسلة  ـ 4   التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  .ألمانيابالنسبة لالنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة 



  4عـــدد   2018 جانفي 12 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   170صفحــة 

  2017 نوفمبر 4 خابات في الجلسة المنعقدة بتاريخستقلة لالنتملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا الم
ضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة  والمتعّلق ب2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام   وبحضور ) رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بالنيابة( برئاسة السيد أنور بن حسن 2017 نوفمبر 4بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة   :2017 نوفمبر 4جلسة مجلس الهيئة بتاريخ داوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  يدة والسنجالء إبراهم، نبيل بفون، عادل البرينصي، رياض بوحوشي، فاروق بوعسكر، نبيل العزيزي، أنيس الجربوعي وعمر : ادة الس   :، للنظر في جدول األعمال التالي )المدير التنفيذي(بوستة 
  .الجزئية بدائرة ألمانيا خارج مقرات السيادة االنتخابات التشريعية  ـ النظر في مراسلة وزارة الشؤون الخارجية بخصوص عدم موافقة السلطات األلمانية الترخيص في تنظيم1
  :وبعد المداوالت، قرر المجلس ما يلـــــــــي  .  ـ النظر في وضعية مراكز االقتراع بمقرات السيادة التونسية ومدى جاهزيتها لالنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا2
  .ية خارج مقرات السيادةلتنظيم االنتخابات التشريعية الجزئمجلس الهيئة إلى ألمانيا لعقد لقاءات مع التمثيليات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بألمانيا نظرا لعدم موافقة السلطات األلمانية الترخيص  ولقاء مع سفير ألمانيا بتونس وإرسال وفد عن 2017 نوفمبر 6زارة الشؤون الخارجية يوم االثنين  ـ عقد اجتماع تنسيقي مع و1
       صريالتليلي منمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  .جاهزيتها لالنتخابات التشريعية الجزئية في أحسن الظروف ـ دعوة الهيئة الفرعية لالنتخابات بألمانيا إلى إعداد تقرير تأليفي حول وضعية مراكز االقتراع بمقرات السيادة التونسية ومدى 2
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وبحضور ) ستقلة لالنتخابات بالنيابةرئيس الهيئة العليا الم( برئاسة السيد أنور بن حسن 2017 نوفمبر 10بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة   :2017 نوفمبر 10جلسة مجلس الهيئة بتاريخ داوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014سنة  ل5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام     2017 نوفمبر 10ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ    :للنظر في جدول األعمال التالينجالء إبراهم، نبيل بفون، عادل البرينصي، فاروق بوعسكر، محمد التليلي المنصري، نبيل العزيزي، أنيس الجربوعي،  : السيدة والسادة
  . المتعّلقة بتوقيف التنفيذ أمام المحكمة اإلداريةنيابة الهيئة في النزاع االنتخابي ابتدائيا واستئنافيا وفي القضايا ـ 1
مع المطبعة الرسمية للبالد التونسية والتعاقد معها بخصوص طباعة المطبوعات االنتخابية المتعّلقة باالنتخابات  التفاوض المباشر ـ 2   .بدائرة ألمانيا التشريعية الجزئية
  .تسوية الوضعية المهنية لبعض العملة المتعاقدين ـ 3
  .الترخيص ألعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات التعاقد مع الهيئة عبر آلية عقود إسداء الخدمات ـ 4
 . منسق بالدائرة االنتخابية بألمانياانتدابالمصادقة على  ـ 5
    :يـــوالت، قرر المجلس ما يلوبعد المدا  .النظر في وضعية أعضاء الهيئتين الفرعيتين لالنتخابات بباجة وبنزرت ـ 6
  .لنيابة الهيئة أمام المحكمة اإلدارية في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بخصوص توقيف التنفيذالمصادقة على تكليف األستاذ مالك بدري المحامي لنيابة الهيئة في النزاع االنتخابي ابتدائيا واستئنافيا واألستاذ حافظ بن صالح  ـ 1
المباشر مع المطبعة الرسمية للبالد التونسية والتعاقد معها بخصوص طباعة المطبوعات االنتخابية اإلذن لإلدارة التنفيذية بالتفاوض  ـ 2   .بدائرة ألمانيا المتعّلقة باالنتخابات التشريعية الجزئية
ة بمحضر حسب القائمة الملحق(تسوية وضعية العملة المنتدبين عبر التعاقد للعمل بوحدة الّلوجستيك بالمخزن المركزي للهيئة  ـ 3   ).الجلسة
  .مراسلة الوزارات للنظر في إمكانية الترخيص ألعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات التعاقد مع الهيئة عبر آلية عقود إسداء الخدمات ـ 4
  .2017ديسمبر  فمبر إلى موفى نو10 من ابتداء) ميونيخ( السيد تاج الدين الزغوالي بصفة منسق بالدائرة االنتخابية بألمانيا انتدابالمصادقة على  ـ 5
) تاريخ المصادقة على سد الشغور الخاص بالهيئتين الفرعيتين لالنتخابات بكل من باجة وبنزرت (2017 أوت 1 تاريخ  ـ اعتماد6   التليلي منصريمحمد   لالنتخاباترئيس الهيئة العليا المستقلة   .كتاريخ مباشرة فعلية لكل من السيدين عادل عاشور وسامي الصغيرة والسيدة سماح الطرابلسي
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نجالء : وبحضور السيدة والسادة ) رئيس الهيئة(ليلي المنصري  برئاسة السيد محمد الت2017 نوفمبر 24بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة   :2017 نوفمبر 24جلسة مجلس الهيئة بتاريخ داوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13والفصل لالنتخابات  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام     2017 نوفمبر 24ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ، )المدير التنفيذي( األنور بن حسن، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي وعمر بوستة ،إبراهم، عادل البرينصي، فاروق بوعسكر، نبيل بفون   التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .وضعيتهم في إطار الّلجنة المحدثة للغرض على أن يتم النظر في تسوية 2018يد عقود األعوان المتعاقدين لمدة سنة إبتداء من غرة جانفي وبعد المداوالت، قرر المجلس تجد  .للنظر في مسألة تجديد عقود األعوان المتعاقدين
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المستقلة  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام     2017 نوفمبر 28 بتاريخ ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة نجالء  : وبحضور السيدة والسادة) رئيس الهيئة( برئاسة السيد محمد التليلي المنصري 2017 نوفمبر 28بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة   :2017نوفمبر  28 جلسة مجلس الهيئة بتاريخداوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  ، للنظر )المدير التنفيذي(، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، نبيل العزيزي وعمر بوستة إبراهم، نبيل بفون، أنور بن حسن، عادل البرينصي   :في جدول األعمال التالي
 ).أعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات وأعوان قبول الترشحات وأعوان اإلدارة (االنتدابات المتعّلقة باالنتخابات البلدية ـ 1
 .االنتخابات البلدية ـ الصفقات العاجلة والمرتبطة بمسار 2
 :وبعد النقاش والمداوالت، قرر المجلس ما يلي   . على قائمة الناخبين والبت فيهااالعتراضات ـ إجراءات تلقي 3
وعلى أساس التقييم المذكور في المذكرة المعدة في الغرض وذلك ـ اختيار أعوان قبول الترشحات من بين أعوان التسجيل والتحسيس  .االعتبار اآلجال التعاقدية األصلية مع إمكانية التمديد أو التقليص في مدة التعاقد وذلك بما يسمح به المخطط العملياتي والميزانية بعد األخذ بعين 2018 مارس 31غاية  إلى 2017 سبتمبر 15 وذلك ابتداء من يوم 2017 سبتمبر 30ـ التعاقد المباشر مع األعوان الوقتيين الذين تم فسخ عقودهم بتاريخ  :االنتدابات المتعّلقة باالنتخابات البلدية ـ بخصوص 1  .القارةـ دعوة اإلدارة التنفيذية إلى تقديم تصور لمنهجية الفرز وروزنامة االنتدابات إلى الّلجنة الخاصة بالموارد البشرية بخصوص االنتدابات  .2017 أفريل 11 المؤرخ في 2017 لسنة 5دد  من القرار ع8 و7طبقا لمقتضيات الفصلين  وسد الشغورات إن وجدت 2017 سبتمبر 30ـ إعادة التعاقد مع أعضاء ورؤساء الهيئات الفرعية لالنتخابات الذين تم إنهاء مهامهم في  .2018 جانفي 12 إلى 2للفترة الممتدة من 
بالنسبة لتركيز الشبكات المعلوماتية بمراكز قبول الترشحات والمركز )  يوما15(ب عروض مختصر اآلجال  إجراءات طلاعتمادـ  : ـ بخصوص الصفقات العاجلة والمرتبطة بمسار االنتخابات البلدية2 هاتف قار، كاميرا (بالنسبة ألشغال صيانة الشبكات والمعدات اإلعالمية واالتصالية " SOTETEL" مع شركة ـ التفاوض المباشر .اإلعالمي  .الخاص بالصيانة للفترة التي تلي االنتخابات البلدية على أن يتم الشروع في إجراءات طلب عروض 2018 ماي 31رة االنتخابية الممتدة إلى غاية وذلك خالل الفت) شبكة األنترنات مراقبة،
  التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .ـ تأجيل النظر في النقطة الثالثة من جدول األعمال 3
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نجالء : ادة وبحضور السيدة والس) رئيس الهيئة( برئاسة السيد محمد التليلي المنصري 2017 نوفمبر 30بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة   :2017 نوفمبر 30جلسة مجلس الهيئة بتاريخ داوالت  لملخص التاليالمنشر يلالنتخابات،  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام    2017 نوفمبر 30ت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ ملخص مداوال المدير (إبراهم، نبيل بفون، أنور بن حسن، عادل البرينصي، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر وعمر بوستة    :، للنظر في جدول األعمال التالي)التنفيذي
   .نشر قائمات الناخبين ـ 1
  .يها على قائمات الناخبين والبت فاالعتراضاتإجراءات تلقي  ـ 2
  . منسقي الهيئتين الفرعيتين لالنتخابات بكل من باجة وسليانةانتداب ـ 3
 . بباجةلالنتخاباتكراء مقر مؤقت لإلدارة الفرعية  ـ 4
  . بدائرة ألمانيالالنتخاباتالمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية للهيئة الفرعية  ـ 5
 :وبعد النقاش والمداوالت، قرر المجلس ما يلي  .نتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا بخصوص االاالقتراعالخطة العملياتية أليام  ـ 6
 . التسجيل بابغاية غلق إلى 2017 أكتوبر 2الناخبين يتضمن قائمات الناخبين الذين تم شطبهم وقائمات المسجلين الجدد وقائمات المحينين للفترة الممتدة من  يرفق بملحق لسجل 2017 أوت 18و 17 و16اعتماد السجل الذي تم نشره أيام  وبالموقع اإللكتروني للهيئة وذلك ب2 وتونس1تونس  بمقرات الهيئات الفرعية لالنتخابات وبمقرات البلديات وبالدوائر البلدية بالنسبة إلى 2017 ديسمبر 5 و4نشر قائمات الناخبين أيام  ـ 1
 .2017 أفريل 11 المؤرخ في 2017 لسنة 5 من القرار عدد 18الهيئة للبت فيها طبقا ألحكام الفصل  على أن يتم إحالتها على مجلس  بمقرات اإلدارات الفرعية من قبل منسقي هذه اإلدارات، يكوناالعتراضاتبالنسبة إلى إجراءات تلقي  ـ 2
تبار اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة بباجة، لتقرير اخ  بباجة لمدة سنة طبقالالنتخاباتالمصادقة على ملف كراء مقر لإلدارة الفرعية  ـ 3   . المقر الحالي مع لجنة التصرف في ممتلكات التجمع المنحلاقتناء إجراءات استيفاءوالعمل على 
  . بدائرة ألمانيالالنتخاباتالمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية للهيئة الفرعية  ـ 4
ة التنفيذية لإلشراف على العملية االنتخابية بالدائرة االنتخابية بألمانيا وذلك للفترة  أعوان عن اإلدار4إرسال فريق يتكون من  ـ 5  .2017 ديسمبر 18 إلى 13الممتدة من 
  التليلي منصريمحمد   اترئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخاب  .إرجاء النظر في النقطة المتعّلقة بانتداب منسقي الهيئتين الفرعيتين لالنتخابات بكل من باجة وسليانة ـ 6



        
  "2018جانفي  13ة بمقر والية تونس العاصمة يوم تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسي"    رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: نسخة مطابقة                                                          

  



  يتم اإلشتراك
  :حد مكاتبها أ أو ب71434211:  رادس اهلاتف 2098تصال مبقر املطبعة الرمسية بشارع فرحات حشاد ما باالإ

 )71(329637: الهاتف  ـ 1 نهج هانون عدد : تـونس   ـ  1000

 )71(844002الفاكس ) 71(842661: الهاتف  ـ 18 عدد العراق نهج   :الفيات  ـ  1002

  )73(225495: الهاتف  ـ نهج الرباط. إ.ح.ت.ق.صحي  : ـ سـوسة 4000
  )74(460422: الهاتف  ـ 2,2 كم العين، طريق مركز العالية : ـ صفاقس 3051

  

 بنكي باسم املطبعة الرمسية  بريدي أوك أو بتحويلشي أو عن طريق نقداأو بتسديد املبلغ املطلوب 
  :حد احلسابات التالية ألللجمهورية التونسية 

  85-0000000061015 17001  )   نس  تو (                      الحساب الجاري بالبريد    :      تـونس 
  10.000.0000576088.788.79) ثامر(الشركة التونسية للبنك 

  0100115006046.07 03.000) تونس( الفالحي الوطنيالبنك 
  701004/30 3500 000 001 12) فرع أ(اإلتحاد الدولي للبنوك 
  90 87 2433 1104 01.100.028) فرع مقرين(البنك العربي لتونس 

  1020024047001997.74 04) الحرية (نكالتجاري ب
  005230000028.29 2030 08) مقرين(بنك تونس العربي الدولي 

  094047001039.69 04.1000) رادس (التجاري بنك
  66 788 1004125 089 609 10:الشركة التونسية للبنك  :سوسـة 
  30000018.67 70300044 08: بنك تونس العربي الدولي  :صفاقس 

  

  عام الجاريى اللإالسعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة 
   ص ت ق ت ص2,100 + %1:  ص ت ق ت ص            الترجمة 1,500 + %1: النشرة األصلية 

  ا مصاريف اإلرسال إليهيضاف
  

  

  
  
    

  
  للجمهورية التونسية بالرائد الرسمي

  وقرارات قوانين وأوامر

  
      

  


