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  ..........................................................................تسمية مدير  ................................................................. مديرين عامينتسمية
 ................................................................... العموميةتبات والتوثيق باإلداراتالمكالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان  يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جانفي 11الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في من قرار   .........................................................)وتيزارالن(واالعتداء الجنسي  االستغالل منانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال تعلق بالمصادقة على ي 2018 جانفي 15 مؤرخ في 2018 لسنة 5أمر رئاسي عدد 
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أعوان المكتبات  بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك المناظرة الداخلية يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جانفي 11الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في من قرار   ..........................................برئاسة الجمهوريةوالتوثيق باإلدارات العمومية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 جانفي 11 في مؤرخ الرئاسي الديوان مدير الوزير من قرار التوثيق أعوان المكتبات ورتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك إلى داخلية بالملفات للترقية  يتعلق بفتح مناظرة 2018 جانفي 11قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في  ............................................................................... العموميةوالتوثيق باإلدارات رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة إلى داخلية بالملفات للترقية  يتعلق بفتح مناظرة 2018 جانفي 11ؤرخ في قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي م ......................................................................................................العموميةالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات  يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جانفي 11مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في الوزير قرار من  ..................................................................... العمومية برئاسة الجمهوريةإلداراتل نيي اإلعالمية لإلدارات لى رتبة محلل بسلك محللي وتقالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إ يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جانفي 11مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في الوزير قرار من  ....................................................................................................الجمهورية   ...........................................................................................برئاسة الجمهورية نيي اإلعالمية لإلدارات العمومية رتبة محلل بسلك محللي وتق إلىداخلية بالملفات للترقية يتعلق بفتح مناظرة 2018 جانفي 11قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في  ......................................................................................................العمومية
  .......................................................................... مديريةتسم

 ..............................................................شهاداإلترسيم بجدول عدول 

تعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية  ي2018 جانفي 11قرار من وزير المالية مؤرخ في  .................................2017 بوزارة المالية بعنوان سنة إلى رتبة مراقب للمصالح المالية يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 11قرار من وزير المالية مؤرخ في  ........................2017 بوزارة المالية بعنوان سنة بة ملحق بالتفقد للمصالح الماليةإلى رت يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 11قرار من وزير المالية مؤرخ في  .................................2017إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 11قرار من وزير المالية مؤرخ في  ........................2017بعنوان سنة إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 11قرار من وزير المالية مؤرخ في  ........................2017 بوزارة المالية بعنوان سنة إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018انفي  ج11قرار من وزير المالية مؤرخ في  .............2017 بوزارة المالية بعنوان سنة إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2018 جانفي 11قرار من وزير المالية مؤرخ في     ...........................2017 بوزارة المالية بعنوان سنة إلى رتبة عون معاينة للمصالح المالية
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   ....................................................مجال الخدمات الموجهة للمؤسسات  في" ELU PRODUIT DE L’ANNEE"ستغالل العالمة التجارية األجنبية الواألسعار  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015لسنة  36القانون عدد  من 5عفاء من أحكام الفصل اإل يتعلق ب2018 جانفي 16من وزير التجارة مؤرخ في قرار  ..............في قطاع المقاهي واألكالت السريعة" Coffeeshop Company"األجنبية  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار قصد استغالل العالمة التجارية 2015سبتمبر  15 المؤرخ في 2015  لسنة36 من القانون عدد 5التسمية األصلية من أحكام الفصل  يتعلق بإعفاء عقد االستغالل تحت 2018 جانفي 16من وزير التجارة مؤرخ في قرار 
  ...................................................................... مدير عامتسمية
   ........................................................ية مندوبين جهويين للتربتسمية

نزل تميم راط من معتمدية مل العقاري الفالحي بالوديان تامزبمراجعة حدود دائرة التدخ يتعلق 2018 جانفي 10قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في  ............................بتسمية مثبتة لألصلوالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باالنتفاع  "تبرسق زيت زيتون"بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة لألصل لمنتج  يتعلق 2018 جانفي 9قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في   .........................................................ات التهيئة العقارية بهابوالية نابل، وفتح إجراء
 يتعلق بإتمام األمر عدد 2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 34أمر حكومي عدد  

 ............... المتعلق بمجلة واجبات الطبيب1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 1155

  ................................................................. مديرين عامينتسمية
 .........................................مشموالت وأساليب عمل المجلس الوطني للطيران المدنيو يتعلق بضبط تركيبة 2018 جانفي 10 مؤرخ في 2018 لسنة 37أمر حكومي عدد 

 .................................................................المكتبات أو التوثيق باإلدارات العموميةتنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك ط كيفية  يتعلق بضب2018 جانفي 11قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في  ...........................................................................................المعماريين لإلدارةتنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين  يتعلق بضبط كيفية 2018 جانفي 11قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في  .............................................................اطي المنشطات الوطنية لمكافحة تعبالوكالة التي يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد اتاألقصى للمأموري يتعلق بضبط العدد 2018 جانفي 10قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في  
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ة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب يتعلق بضبط كيفية 2018 جانفي 11قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في   ...........................................................................................لإلدارات العموميةتنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك ط كيفية  يتعلق بضب2018 جانفي 11قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في  ..............................خارجية باالختبارات النتداب تقنيين بالسلك التقني لإلدارات العمومية يتعلق بفتح مناظرة 2018 جانفي 11قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في  ......................................................................................................العمومية
  ...............................................................................................2017ديسمبر 25منعقدة بتاريخ ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة ال ...............................................................................................2017ديسمبر 21ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ...............................................................................................2017ديسمبر 17ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ...............................................................................................2017ديسمبر 16ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ..............................................................................................2017ديسمبر  11الجلسة المنعقدة بتاريخ  ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في ...............................................................................................2017ديسمبر 8المنعقدة بتاريخ   الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسةملخص مداوالت مجلس ...............................................................................................2017ديسمبر 6ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ      
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روبا بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي، وفصل وحيد ـ تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أ  :اآلتي نصه  األساسييصدر رئيس الجمهورية القانون  .س نواب الشعب مجلموافقةوبعد     باسم الشعب،      .)1( )زاروتينال(مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي  يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية 2018 جانفي 15 مؤرخ في 2018 لسنة 2عدد أساسي قانون    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 جانفي 15تونس في   . بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة األساسيينشر هذا القانون  . والملحقة بهذا القانون األساسي2007 أكتوبر 25زاروتي في نالمعتمدة بال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــ    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ

  .2018 جانفي 2 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته شعبنواب المداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1
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  .عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب خالد المجاهد، مستشار صحفي عام، بمهام مدير كلف السيد  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  26بمقتضى أمر حكومي عدد     .الشعبب اهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نومركزية بال هشام صميدة، مهندس عام، بمهام مدير عام إدارة كلف السيد  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  25بمقتضى أمر حكومي عدد     .العامة بمجلس نواب الشعباألولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة عزي حرم عثمان، مستشار من الدرجة لة سعاد ب السيدتكلف  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  24بمقتضى أمر حكومي عدد     .بمجلس نواب الشعب بالكتابة العامة  بمهام مدير عام إدارة مركزيةلمجلس النواب، لطفي التاقرتي، مستشار من الدرجة األولى كلف السيد  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  23بمقتضى أمر حكومي عدد     .لس نواب الشعبالمشتركة بمجالنواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح  لمجلس األولىشار من الدرجة تس جمال ساسي، م السيدكلف  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  22بمقتضى أمر حكومي عدد    

ندس معماري عام، بمهام سي، مهلة رجاء الطراب السيدتكلف  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  28بمقتضى أمر حكومي عدد     .إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب عادل الحنشي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام كلف السيد  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  27بمقتضى أمر حكومي عدد  شتركة بمجلس دارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح الممدير عام إ لمجلس  األولى علي فرح، مستشار من الدرجة كلف السيد  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضى أمر حكومي عدد     .نواب الشعب دارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب ، بمهام مدير عام إالنواب عامة للمصالح المشتركة بمجلس مدير عام إدارة مركزية بالهيئة ال نورة الزناتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام ة السيدتكلف  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  30بمقتضى أمر حكومي عدد     .الشعب ار من الدرجة  هدى العياري حرم حريزي، مستشة السيدتكلف  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  31بمقتضى أمر حكومي عدد     .شعب البانو دارة مركزية بالديوان ، بمهام مدير عام إواباألولى لمجلس الن  جانفي 10قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى     .ب الشعبابمجلس نو
  .نواب الشعبالمصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس  السيدة جهان بن رمضان حرم الحسني، مستشار كلفت  .2018
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من االستغالل مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال اتفاقية تعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى ي 2018 جانفي 15 مؤرخ في 2018 لسنة 5 رئاسي عددأمر      أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ،)زاروتيالن(الجنسي واالعتداء إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل على انضمام الجمهورية التونسية  المتعلق بالموافقة 2018جانفي  15 المؤرخ في 2018 لسنة 2 عدد وعلى القانون األساسي  ، منه77 و67 وخاصة الفصلين بعد االطالع على الدستور  إن رئيس الجمهورية،  ).زاروتيالن(الجنسي ء واالعتدا
 جانفي 11يوان الرئاسي مؤرخ في الوزير مدير الدمن قرار     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 جانفي 15تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ، كل فيما يخصه،والطفولة مكلفان ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة المرأة واألسرة 2الفصل   .)زاروتيالن(سي الجناالستغالل واالعتداء التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من على انضمام الجمهورية الفصل األول ـ تمت المصادقة   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .)زاروتينال (االستغالل واالعتداء الجنسيوعلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من   المعاهدات، المتعلق بتنظيم المصادقة على 2016
أعوان للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،  . العموميةالمكتبات والتوثيق باإلدارات
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 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999لسنة  2762وعلى األمر عدد 
  :وتكون مرفوقة بالوثائق التالية اإلداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي إليها أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الداخلية المشار  ـ يجب على المترشحين للمناظرة 5الفصل   .ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،  ـ تقييم ملفات المترشحين،  ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،  :هذه اللجنة بالخصوص ا بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وتتولى ين أعضائهتعيلجنة يتم  ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 4الفصل   .ع لجنة المناظرةـ تاريخ اجتما  ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،  عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ   :ويضبط هذا القرار   .أعاله بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسيناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها  ـ تفتح الم3الفصل   .الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحاتسنوات أقدمية على األقل في هذه ) 5(والمتوفر فيهم شرط خمس الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المترسمون في رتبتهم  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .رات العمومية وفقا ألحكام هذا القراروالتوثيق باإلدارتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات الداخلية بالملفات للترقية إلى الفصل األول ـ تنظم المناظرة   :قرر ما يلي  .المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك 1999
   ـ سيرة ذاتية،1
مات المدنية مدعم بالحجج الالزمة للخدو ـ تلخيص مفصل 2 ون هذا يكولمعني باألمر اء التي قام بها اوالعسكرية عند االقتض   . من ينوبهأودارة ل رئيس اإلالتلخيص ممضى من قب
   ـ نسخة من قرار انتداب المعني باألمر،3
   ـ نسخة من قرار تسمية المعني باألمر في الرتبة الحالية،4
   ـ نسخة من القرار الضابط آلخر وضعية إدارية،5
التقرير مصحوبا األعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا وعند االقتضاء نسخة من ...) المشاركة في ملتقيات، محاضرات(واألعمال التي قام بها خالل السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة طة  ـ تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن األنش6   .دارة التي ينتمي إليها المترشحبمالحظات رئيس اإل
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ينتمي إليها المترشح  ـ يتولى رئيس اإلدارة التي 6الفصل  ها المترشح خالل السنتين بتقديم تقرير في األنشطة التي قام  لعشرين وا) 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،  :األخيرتين باالعتماد على  ا كل مطلب ترشح لم يتضمن الوثائق ب ـ يرفض وجو7الفصل   ).20( لكل الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا  ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل   .بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط 5المشار إليها بالفصل  وإذا تحصل عدة ) 20(والعشرين ) 0(مترشح يتراوح بين الصفر  ل الوزير مدير الديوان المناظرة المشار إليها أعاله من قب ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل   .في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى األولوية ألكبرهم سناين على نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم حمترش  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 10الفصل   .الرئاسي

 محمد سليم عزابي  مدير الديوان الرئاسيالوزير 

 جانفي 11 في مؤرخ الرئاسي الديوان مدير الوزير من قرار  
رتبة إلى  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 أعوان المكتبات حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و  على الدستور،بعد االطالع   إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،  .برئاسة الجمهورية العمومية والتوثيق باإلدارات
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 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد 
 جانفي 11لرئاسي مؤرخ في قرار الوزير مدير الديوان اوعلى   مومية،المكتبات والتوثيق باإلدارات الع المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك 1999
أعوان للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك تعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات  الم2018 رتبة حافظ واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  2018 فيفري 28الفصل األول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم   :قرر ما يلي   . برئاسة الجمهورية العموميةمكتبات والتوثيق باإلداراتال  جانفي 31 يوم الترشحات ـ تختم قائمة تسجيل 3الفصل   .واحدة )1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2لفصل ا  .العمومية أعوان المكتبات والتوثيق باإلداراتعام للمكتبات أو التوثيق بسلك 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 عزابيالمحمد سليم   ئاسيمدير الديوان الرالوزير 

 جانفي 11الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في من قرار     
أعوان للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،  . العموميةالمكتبات والتوثيق باإلدارات
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 23لمؤرخ في  ا2011 لسنة 89
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 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد 
سلك أعوان المكتبات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق ب الداخلية بالملفات  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة2الفصل   .باإلدارات العمومية وفقا ألحكام هذا القرارلتوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق رتبة حافظ للمكتبات أو االفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى   : ما يلي قرر  .المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك 1999 المترسمون دارات العمومية المكتبيون أو الموثقون والتوثيق باإل   :بالوثائق التالية هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله  ـ 4الفصل   .ع لجنة المناظرةـ تاريخ اجتما  ئمة الترشحات،ـ تاريخ غلق قا  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :ويضبط هذا القرار   .أعاله بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها 3الفصل   . في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحاتأقدمية  على األقلسنوات) 5(م والمتوفر فيهم شرط خمس في رتبته
  قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من مة للخدمات المدنية  ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالز1
  نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، ـ 2
  ،باألمر ـ نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني 3
   ـ نسخة  من قرار االنتداب،4
   لألصل من الشهائد العلمية، ـ نسخ مطابقة5
  اإلدارة خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل    ـ نسخ مطابقة لألصل من شهائد الدورات التكوينية 6
  خالل الخمس سنوات األخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،و الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبات تأديبية تثبت خل شهادة أو ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية 7
حوبا السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصالمترشح يتضمن األنشطة واألعمال التي قام بها خالل السنتين  ـ تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده 8   .بمالحظات الرئيس المباشر للمترشح

عدد يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد  ـ 6الفصل   .أعاله بمقتضى قرار من رئيس الحكومة ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها 5الفصل   .المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحاتويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط  والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر   . أعاله6فصل والمشار إليه بالـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح    أعاله،4ـ تقرير النشاط والمشار إليه بالفصل   سنوات األخيرة،) 5(ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس   سنوات األخيرة،) 5(اإلدارة للخمس ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل   للمترشح،ـ الشهائد أو المستوى التعليمي   ـ األقدمية في الرتبة للمترشح،  ـ األقدمية العامة للمترشح،  : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي 7الفصل   .للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعملهيعبر عن أدائه ) 20(والعشرين ) 0(تقييمي يتراوح بين الصفر  بل الوزير مدير الديوان ها أعاله من قيالمناظرة المشار إل ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 9الفصل   .تعطى األولوية ألكبرهم سنامن النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع ارة باالعتماد على مجموع األعداد المترشحين حسب الجد وترتيب طبقا ألحكام هذا القرارعليها الملفات المعروضة  ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل   .المناظرةوتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة ) 20(  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 10الفصل   .الرئاسي

 محمد سليم عزابي  مدير الديوان الرئاسيالوزير 
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 جانفي 11 في مؤرخ الرئاسي الديوان مدير الوزير من قرار
رتبة إلى  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 أعوان المكتبات والتوثيق حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و  على الدستور،بعد االطالع   إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،  . العمومية برئاسة الجمهوريةإلداراتل
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

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 جانفي 11لرئاسي مؤرخ في قرار الوزير مدير الديوان اوعلى   إلدارات العمومية،لالمكتبات والتوثيق تعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك  الم1999
أعوان المكتبات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك تعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات  الم2018  جانفي 31 يوم الترشحات ـ تختم قائمة تسجيل 3الفصل   .واحدة )1( بخطة الخطط المراد سد شغورها  ـ حدد عدد2الفصل   .العمومية اتإلدارلللمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق رتبة حافظ واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  2018 فيفري 28الفصل األول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم   :قرر ما يلي   . برئاسة الجمهورية العموميةإلداراتلتوثيق وال
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 عزابيلامحمد سليم   مدير الديوان الرئاسيالوزير 

 جانفي 11 مؤرخ في مدير الديوان الرئاسيالوزير  من قرار
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112د على القانون عدو  على الدستور،بعد االطالع   ،مدير الديوان الرئاسيالوزير  إن  .العمومية بالسلك التقني المشترك لإلدارات أولتقني للترقية إلى رتبة  تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات كيفية يتعلق بضبط 2018
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

  أفريل12 المؤرخ في 1999 لسنة 821 األمر عدد وعلى  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
دارات العمومية وفقا ك لإل بالسلك التقني المشترأولرتبة تقني الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى   :ي ل ما يرقر   .أو تممته  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته التقني سلكال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب1999 ) 5(هم والمتوفر فيهم شرط خمس تبتالتقنيون المترسمون بر المشار إليها أعاله  للمناظرةيترشح ـ يمكن أن 2 الفصل  .ألحكام هذا القرار إليها المشار  بالملفات الداخلية المناظرة ـ تفتح 3 الفصل  .الترشحات  قائمة في تاريخ ختمالرتبةسنوات أقدمية على األقل في هذه    :  ـ يتكون ملف الترشح للمناظرة من4الفصل   .ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة  ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،  ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،   :القرار ويضبط هذا   .مدير الديوان الرئاسي  الوزيرمن بقرار األولبالفصل 
   ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،1
  من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، ـ نسخة 2
  نسخة من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني باألمر، ـ 3
  لالنتداب في رتبة المترشح، ـ نسخ من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب 4
  تبة الحالية للمترشح،رال في ةيمسالتدارة منذ قبل اإل فيها من المرخص  المنظمة أوالتكوينيةالملتقيات أو الدورات  ـ نسخ مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في 5
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وانها المناظرة أو شهادة األخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنمن قرارات العقوبات التأديبية خالل الخمس سنوات  ـ نسخ 6    الملف اإلداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،تثبت خلو
المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق الضبط المطالب وجوبا بمكتب مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل هذه  يرسلوا أن أعالهيجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها   .ينوبه من أودارة مضاة من قبل رئيس اإلفي الخدمات م ـ قائمة 7 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد   .5 و4عدد  ها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اؤ أعضلجنة يعين الداخلية المشار إليها أعاله  ـ تشرف على المناظرة6الفصل   .لعمله أدائه في وانضباطهالعون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته  أداءيعبر عن ) 20(والعشرين ) 0(ح يتراوح بين الصفر شللمتر ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي 5الفصل   .ريخ غلق قائمة الترشحاتتا والعشرين ) 0(وتسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر   ).0.5ضارب ( أعاله 5إليه بالفصل  المسند من طرف الرئيس المباشر المشار العدد التقييمي٭   ).0.5ضارب (   التسمية في الرتبة الحالية للمترشحمنذدارة قبل اإلالمشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من  ٭  ).0.5ضارب (ظبة االسيرة والمو٭   ).1ضارب (لالنتداب في الرتبة الحالية للمترشح تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب ٭   .)1.5ضارب ( األقدمية في الرتبة للمترشح ٭  ).1ضارب (األقدمية العامة للمترشح ٭   :ـ تقييم ملفات المترشحين باعتماد المقاييس التالية   المناظرة،ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في   :جنة بالخصوص لال   . لجنة المناظرةباقتراح منالمناظرة المشار إليها أعاله من قبل الوزير مدير الديوان الرئاسي  ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في 7الفصل   ).20(

ائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالر10الفصل   .الوزير مدير الديوان الرئاسي إلى رتبة تقني أول من قبل للترقية بالملفاتالمناظرة الداخلية  ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 9الفصل    .الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى األولوية ألكبرهم سنا تعطى األولوية حسب األقدمية في  في حالة التساوي.شغورهااألقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد بالمائة على  %50ويتم قبول المترشحين الحاصلين على . مترشحالملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا لكل  ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 8الفصل   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية

 محمد سليم عزابي  مدير الديوان الرئاسيالوزير 

 جانفي 11 في مؤرخ الرئاسي الديوان مدير الوزير من قرار  
رتبة إلى  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و  على الدستور،بعد االطالع   إن الوزير مدير الديوان الرئاسي، .الجمهورية برئاسة بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية أولتقني 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

  أفريل12 المؤرخ في 1999 لسنة 821 األمر عدد وعلى  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
تقني أول بالسلك التقني المشترك بالملفات للترقية إلى رتبة  تنظيم المناظرة الداخلية كيفيةتعلق بضبط الم 2018 جانفي 11مؤرخ في ال مدير الديوان الرئاسيوزير ال قراروعلى   أو تممته،  وص التي نقحتهالمشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النص التقني سلكال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب1999  . لإلدارات العمومية
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تقني أول رتبة واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  2018 فيفري 28وم الفصل األول ـ تفتح برئاسة الجمهورية ي  :قرر ما يلي   جانفي 31 يوم ات ـ تختم قائمة تسجيل الترشح3ل الفص  .واحدة )1( بخطة ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل  . بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا 4الفصل   .2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية

 عزابيالمحمد سليم   مدير الديوان الرئاسيالوزير 

 جانفي 11 مؤرخ في مدير الديوان الرئاسيالوزير  من قرار  
ات  تنظيم المناظرة الداخلية بالملفكيفية يتعلق بضبط 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و  على الدستور،بعد االطالع   ،مدير الديوان الرئاسيالوزير  إن . العموميةاتدارلإل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية محللللترقية إلى رتبة 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد سسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤ 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
ومية كما وقع إتمامه باألمر عدد وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العم المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999

لى إرقية ات للتالفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملف  :قرر ما يلي   .2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009نة  لس112 مشار إليها أعاله  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة ال2الفصل   . هذا القرارألحكام العمومية وفقا عالمية لإلداراترتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإل وفر فيهم شرط خمس تواضعو البرامج المترسمون في رتبتهم والم   .الترشحاتسنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم ) 5(

إليها المشار بالملفات  الداخلية المناظرة ـ تفتح 3 الفصل داري وتسجل مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل اإل يرسلوا أن أعالها ى المترشحين للمناظرة المشار إليه ـ يجب عل5الفصل   .شحين الذين يمكن قبولهم المتراقتراح قائمةـ    ترتيب المترشحين حسب الجدارة،ـ  تقييم ملفات المترشحين،ـ   المناظرة،اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في ـ    :ى هذه اللجنة بالخصوصلوتتو  .ار من رئيس الحكومة بقرأعضائهاتعيين  لجنة يتم أعاله ـ تشرف على المناظرة المشار إليها 4الفصل   . لجنة المناظرةاجتماعـ تاريخ   ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،   عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ  :القرار ويضبط هذا   .مدير الديوان الرئاسي  الوزيرمن بقرار أعاله   : بالوثائق التالية وتكون مرفوقة هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي
   ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،1
   ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة واضع برامج،2
   ـ نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر،3
  تثبت خلو الملف اإلداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية، بشهادة أوتي تسبق تاريخ ختم الترشحات سنوات ال) 5(خمس ال ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خالل 4
هذا التلخيص ممضى من قبل التي قام بها المعني باألمر يكون تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية   ـ5   دارة أو من ينوبه،رئيس اإل
دورات التكوينية  ـ نسخ مطابقة لألصل من شهادات ال6 دارة ا المترشح وتم تنظيمها من قبل اإلوالملتقيات التي شارك فيه   خالل السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
  ،للمترشح حق التنفيل ـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادات العلمية التي تخول 7
  .باقتراح من لجنة المناظرة الرئاسيدير الديوان المشاركة في المناظرة من قبل الوزير مرشحين المخول لهم حق ت ـ تضبط قائمة الم6الفصل   .شحاتالمركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط   . وانضباطهتهالموكلة له وتنظيمه للعمل ومردودية المفتوحة، وذلك لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام بالمناظر ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص 8
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ا لكل دالملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عد ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 7الفصل  بحساب كل سنة ) 1(نقطة واحدة (ـ األقدمية العامة للمترشح   :مترشح طبقا للمقاييس التالية  بحساب  )2(نقطتان (ية المترشح في رتبة واضع برامج ـ أقدم  ،)أقدمية ) 0(بالفصل الخامس أعاله، يتراوح هذا العدد بين الصفر ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه   ،)كل سنة أقدمية نصف (تين تسبقان تاريخ ختم الترشحات لالسنتين الدارة خالل اإل في الملتقيات المنظمة من قبل ـ فترات التكوين والمشاركة  ،)20(والعشرين  ثمان : شهادة األستاذية أو اإلجازة أو شهادة معادلة لهما ٭   نقاط،) 10(عشر : دلة لها شهادة الماجستير أو شهادة معا٭   :لالنتداب في رتبة واضع برامج وذلك على النحو التاليـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق الشهادة المشترطة   ،) نقاط4العدد الجملي عن كل دورة تكوينية أو ملتقى على أن ال يتجاوز ) 0.5(نقطة  سنوات في ) 5(قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس حالة غش تم ضبطه بصفة  ـ ينتج عن كل غش أو م8الفصل   .التي اعتمدت في تنفيل سابقواحدة طالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة ال تخول نفس الشهادات العلمية التنفيل لالرتقاء إال مرة   .نقاط) 8( وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط . اهيعل المتحصل األعداد طبقا لمجموع المترشحين حسب الجدارة ـ تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب 9الفصل   .حالمترشإعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد االستماع إلى قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي بناء على تقرير مفصل يتم ويتم هذا الحرمان بمقتضى . كل مناظرة أو امتحان إداري الحق هم تعطى ت ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدمياألولويةتكون   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية11الفصل   . من قبل الوزير مدير الديوان الرئاسيأعالهالداخلية المشار إليها  نهائيا في المناظرة ة المترشحين الناجحين ـ تضبط قائم10الفصل   . ألكبرهم سنااألولوية

 حمد سليم عزابيم  مدير الديوان الرئاسيالوزير 

 جانفي 11 في مؤرخ الرئاسي الديوان مدير الوزير من قرار
رتبة   إلىللترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112القانون عدد على و  على الدستور،بعد االطالع   إن الوزير مدير الديوان الرئاسي، .برئاسة الجمهورية  العموميةدارات بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلمحلل
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 365ألمر عدد وعلى ا  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
نة  لس112 باألمر عدد المتمموتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999
بط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية تعلق بض الم2018جانفي  11مؤرخ في اللرئاسي قرار الوزير مدير الديوان اوعلى   ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009  جانفي 31 يوم الترشحات ـ تختم قائمة تسجيل 3الفصل   .واحدة )1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية محللرتبة واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  2018 فيفري 28الفصل األول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم   :قرر ما يلي   .لإلدارات العمومية برئاسة الجمهوريةمحلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية بالملفات للترقية إلى رتبة 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 عزابيالمحمد سليم   مدير الديوان الرئاسيالوزير 
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    . المحاسباتلدائرةالمحاسبات، بمهام مديرة الشؤون اإلدارية والمالية بالكتابة العامة كلفت اآلنسة هادية عروس، متصرف عام كتابة لدائرة   .2018 جانفي 11قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى    
 ماي 23 المؤرخ في 1994 لسنة 64 من القانون عدد 8الفصل ترسم السيدة نجيبة الزاير بجدول عدول اإلشهاد طبق أحكام   .2018 جانفي 9قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى    

بتدائية ببن عروس ابتداء من تاريخ نشر هذا قضاء المحكمة اال المتعلق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد وتعين بالزهراء دائرة 1994       .القرار
متصرف مستشار مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 جانفي 11 المالية مؤرخ في قرار من وزير     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   ى الدستور،بعد االطالع عل   المالية،إن وزير  .2017بوزارة المالية بعنوان سنة  في الوثائق واألرشيف

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 والمرسوم عدد 1997مبر  ديس20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675مر عدد األوعلى   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    رئيس الحكومة وأعضائها،  المتعلق بتسمية2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،في الوثائق واألرشيف المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999

ئق واألرشيف بسلك المتصرفين في مستشار في الوثارتبة متصرف المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  مستشار متصرف الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  واأليام 2018 مارس 2الفصل األول ـ تفتح بوزارة المالية يوم   : ما يلي قرر  .الوثائق واألرشيف  فيفري 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطط) 5( بخمسغورها  ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد ش2الفصل   .2017بعنوان سنة في الوثائق واألرشيف 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية
متصرف في الوثائق مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 جانفي 11 المالية مؤرخ في زيرقرار من و    ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   المالية،إن وزير  .2017بوزارة المالية بعنوان سنة واألرشيف 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية نظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط ال1983
 والمرسوم عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 مارس 29 المؤرخ في 1999نة  لس675مر عدد األوعلى   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

   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   ،في الوثائق واألرشيف المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
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في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق رتبة متصرف المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2016 نوفمبر 22وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  في الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  واأليام 2018 مارس 2مالية يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة ال  : ما يلي قرر  .واألرشيف  فيفري 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطة) 15(عشرة  بخمس ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها 2الفصل   .2017الوثائق واألرشيف بعنوان سنة 
ذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر ه4الفصل   .2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية

محمد رضا شلغوم                       وزير المالية
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   المالية،إن وزير  .2017بوزارة المالية بعنوان سنة  للمصالح المالية مركزي متفقدمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 جانفي 11 المالية مؤرخ في قرار من وزير  

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد ة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداري المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 والمرسوم عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 فيفري 15مؤرخ في ال 1999 لسنة 368مر عدد وعلى األ  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

   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   ،يةالمال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك وزارة 1999

رتبة يفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى بضبط ك المتعلق 2013 جانفي 11 المؤرخ في المالية وزيروعلى قرار  متفقد مركزي  داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة الموالية مناظرة واأليام 2018 مارس 2الفصل األول ـ تفتح بوزارة المالية يوم   : ما يلي قرر  .2016 جانفي 11تمامه بمقتضى القرار المؤرخ في تنقيحه وإ وزارة المالية، كما تم متفقد مركزي للمصالح المالية بسلك أعوان بمائة  ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها 2الفصل   .2017 بعنوان سنة للمصالح المالية  فيفري 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .ةخط) 115 (وخمس عشرة
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .لتونسيةا ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد رضا شلغوم                       وزير المالية
متفقد للمصالح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 جانفي 11 المالية مؤرخ في قرار من وزير    ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   المالية،إن وزير  .2017ان سنة بوزارة المالية بعنوالمالية 

صة القانون عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 والمرسوم عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 فيفري 15مؤرخ في ال 1999 لسنة 368مر عدد وعلى األ  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27لمؤرخ في  ا2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،المالية المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك وزارة 1999
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متفقد للمصالح الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  واأليام 2018 مارس 2الفصل األول ـ تفتح بوزارة المالية يوم   : ما يليقرر  .2016 جانفي 11وإتمامه بمقتضى القرار المؤرخ في متفقد للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية، كما تم تنقيحه رتبة قية إلى بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للتر المتعلق 2013 جانفي 11 المؤرخ في المالية وزيروعلى قرار   فيفري 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطة) 88 (وثمانين بثمان ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها 2الفصل   .2017لمالية بعنوان سنة ا
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد رضا شلغوم                       وزير المالية
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   ور،بعد االطالع على الدست   المالية،إن وزير  .2017بوزارة المالية بعنوان سنة للمصالح المالية  ملحق بالتفقدمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 جانفي 11 المالية مؤرخ في قرار من وزير  

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 والمرسوم عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 فيفري 15مؤرخ في ال 1999 لسنة 368مر عدد وعلى األ  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

   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   ،المالية المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك وزارة 1999

رتبة بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  المتعلق 2013 جانفي 11 المؤرخ في المالية وزيروعلى قرار  ملحق واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2018  فيفري28الفصل األول ـ تفتح بوزارة المالية يوم   : ما يليقرر  .2016 جانفي 11تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار المؤرخ في ن وزارة المالية، كما تم  للمصالح المالية بسلك أعواملحق بالتفقد بثالث دد عدد الخطط المراد تسديد شغورها  ـ ح2الفصل   .2017للمصالح المالية بعنوان سنة بالتفقد   جانفي 31 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطة) 63 (وستين
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

غوم                     محمد رضا شل  وزير المالية
للمصالح  مراقبمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 جانفي 11 المالية مؤرخ في قرار من وزير    ديسمبر 12ي  المؤرخ ف1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   المالية،إن وزير  .2017بوزارة المالية بعنوان سنة المالية 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 والمرسوم عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 فيفري 15مؤرخ في ال 1999 لسنة 368مر عدد وعلى األ  ،2011تمبر  سب23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

   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   ،المالية المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك وزارة 1999
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مراقب واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2018  فيفري28بوزارة المالية يوم الفصل األول ـ تفتح   : ما يلي قرر  . وزارة الماليةأعوانمراقب للمصالح المالية بسلك رتبة المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 جويلية 22 المؤرخ في المالية وزيروعلى قرار  بإحدى  ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها 2الفصل   .2017المالية بعنوان سنة للمصالح   جانفي 31 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطة) 31 (وثالثين
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4ل الفص  .2018

محمد رضا شلغوم                       وزير المالية
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   المالية،إن وزير  .2017بوزارة المالية بعنوان سنة للمصالح المالية  عون معاينةى رتبة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إل يتعلق بفتح 2018 جانفي 11 المالية مؤرخ في قرار من وزير  

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد بغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الص المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 والمرسوم عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 فيفري 15مؤرخ في ال 1999 لسنة 368مر عدد وعلى األ  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

وزارة  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 1999    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   ،المالية

عون واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2018  فيفري28الفصل األول ـ تفتح بوزارة المالية يوم   : ما يلي قرر  .بسلك أعوان وزارة الماليةعون معاينة للمصالح المالية رتبة متعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى ال 2013 جويلية 22 المؤرخ في المالية وزيروعلى قرار   جانفي 31 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .اثنتين) 2( بخطتين ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها 2الفصل   .2017بعنوان سنة صالح المالية معاينة للم
 يوسف الشاهد  ةرئيس الحكوم   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد رضا شلغوم                       وزير المالية
    

تغالل العالمة  تنظيم المنافسة واألسعار قصد اسالمتعلق بإعادة 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36القانون عدد  من 5عقد االستغالل تحت التسمية األصلية من أحكام الفصل  يتعلق بإعفاء 2018 جانفي 16من وزير التجارة مؤرخ في قرار      أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 69وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجارة،  .المقاهي واألكالت السريعة في قطاع "Coffeeshop Company" التجارية األجنبية
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015لسنة  36وعلى القانون عدد    المتعلق بتجارة التوزيع،2009
  منه، 6 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار خاصة الفصل 2015
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 جوان 21 المؤرخ في 2010 لسنة 1501وعلى األمر عدد 
 المؤرخ في 2016 لسنة 1204وعلى األمر الحكومي عدد    المصاحبة للعقد،بالوثيقةاالستغالل تحت التسمية األصلية والمعطيات الدنيا المضمنة  المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد 2010

 المؤرخ في 2015 لسنة 36ومدته تطبيقا ألحكام القانون عدد  المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اإلعفاء 2016 أكتوبر 18
في " Coffeeshop Company"األجنبية  العالمة التجارية المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار الستغالل 2015سبتمبر  15 المؤرخ في 2015 لسنة 36 من القانون عدد 5أحكام الفصل لق بإعفاء عقد االستغالل تحت التسمية األصلية من تطبيق المتع 2016 جويلية 29وعلى طلب السيد كريم السعيدي بتاريخ   واألسعار، المتعلق بالمنافسة 1991 جويلية 29المؤرخ في  1991لسنة  64 من القانون عدد 6األصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل  المتعلق بمنح عقود االستغالل تحت التسمية 2010جويلية  28لصناعات التقليدية المؤرخ في وعلى قرار وزير التجارة وا   المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015 سبتمبر 15 والشركة " SAIDI RESTAURATION RAPIDE"  بين الشركة التونسية2017 ماي 31المبرم بتاريخ  لعقد االستغالل تحت التسمية األصلية 10وعلى الملحق عدد   ، "Coffeeshop Company" التجارية قصد استغالل العالمة "Scharf Coffeeschop GmbH" بين السيد كريم السعيدي والشركة النمساوية 2015جوان  17د االستغالل تحت التسمية األصلية المبرم بتاريخ وعلى عق  المقاهي واألكالت السريعة،قطاع  وتحسين " Coffeeshop Company" الحاملة للعالمة األجنبيةكفاءة واستعمال مدخالت وطنية بالمنتوجات التي توزعها بنقاط البيع صنف من المقاهي في السوق التونسية وفي تشغيل يد عاملة ذات  الصنف من العقود سيساهم في إدخال وترسيخ واعتبارا أن هذا  قسطا عادال من فوائدها،لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية  االتفاقات 5 إعفاء من أحكام الفصل 6إليه أعاله يجيز في الفصل المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار المشار  2015سبتمبر  15 المؤرخ في 2015 لسنة 36واعتبارا أن القانون عدد   الشركة التونسية السالفة الذكر،اسم مستغل العالمة التجارية من السيد كريم السعيدي إلى المتعلق بتغيير " Scharf Coffeeschop GmbH"النمساوية    جودة الخدمات ونوعية المنتوج،

جلس المنافسة المضمن تحت العدد واعتبارا لرأي م
عقد االستغالل تحت التسمية  بمنح السيد كريم السعيدي إعفاء    المتعلق2016 ديسمبر 29 والصادر بتاريخ 162622 ـ  يمنح لشركة  :قرر ما يلي   .السريعة في قطاع المقاهي واألكالت "Coffeeshop Company" ستغالل العالمة األجنبيةاالمنافسة واألسعار قصد  المتعلق بإعادة تنظيم  القانون من6األصلية على معنى الفصل   SAIDI RESTAURATION" الفصل األول

RAPIDE " إعفاء عقد االستغالل تحت التسمية األصلية على معنى الفصل
تغالل العالمة األجنبية بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار قصد اس المتعلق 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36 من القانون عدد 6 "Coffeeshop Company"  شركة : ـ االسم االجتماعي   :مطلب اإلعفاء وحسب البيانات التالية وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق"SAIDI RESTAURATION 

RAPIDE"   ى إقامة الفوروم طريق المرس: ـ عنوان المقر االجتماعي   .كريم السعيدي: ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة  SAIDI" ـ يخول بمقتضى هذا اإلعفاء لشركة2الفصل   .B01137582016: ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري   .مقاهي واألكالت السريعة: ـ النشاط   .بالطلب وفق ما هو مبين %100تونسية : ـ هيكلة رأس المال   . المرسى تونس1053الطابق الرابع " ج"مدرج 
RESTAURATION RAPIDE"  العالمة األجنبية  نقاط بيع تحت 3فتح"Coffeeshop Company " بصفة مباشرة  SAIDI RESTAURATION"للتجديد ويتعين على شركة  تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل  ـ هذا اإلعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من 3الفصل   . لمخطط االستثمار المرفق بالملف  تونس وفقابوالية

RAPIDE" ـ بقطع النظر عن هذا اإلعفاء يتعين على شركة 4الفصل   .النشاطخالل السنة الرابعة للنشاط مع موافاة اإلدارة بتقارير سنوية حول  تقييم العمل بعقد االستغالل تحت التسمية األصلية "SAIDI RESTAURATION RAPIDE " استيفاء لقة بتنظيم ممارسة نشاط الشروط القانونية والترتيبية المتع  SAIDI RESTAURATION" ـ تلتزم شركة 5الفصل   .المقاهي واألكالت السريعة
RAPIDE"  توزيعها تحت العالمة األجنبية يتم الوطنية في المنتوجات التي بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخالت "Coffeeshop Company."  
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 SAIDI" ـ يتعين على شركة 7الفصل   .ومراعاة الطابع العمراني ألماكن انتصاب محالت ممارسة النشاطالعمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية تشريع الجاري به  ـ يتعين على الشركة احترام ال6الفصل 
RESTAURATION RAPIDE"  بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار في صورة مخالفة شركة  المتعلق 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36عدد  من القانون 5حب اإلعفاء من أحكام الفصل  ـ يس8الفصل   .ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط  .ـ عنوان محالت ممارسة النشاط  .وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركةـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب اإلعفاء أو بهذا القرار   :تاريخ حدوثه، خاصة  يوما من 15 اإلعفاء لممارسة النشاط في أجل ال يتجاوز هذا  أساسها منحبالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم علىإعالم الوزارة المكلفة"SAIDI RESTAURATION RAPIDE "2018ي  جانف16تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   .لشروط منحه.    

 
 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 69وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجارة،  .الخدمات الموجهة للمؤسسات مجال   في"ELU PRODUIT DE L’ANNEE"   العالمة التجارية األجنبيةستغاللالواألسعار  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة 2015 سبتمبر 15المؤرخ في  2015 لسنة 36 من القانون عدد 5عفاء من أحكام الفصل اإلب يتعلق 2018 جانفي 16من وزير التجارة مؤرخ في قرار    عمر الباهي  التجارةوزير 

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد    المتعلق بتجارة التوزيع،2009
 جوان 21 المؤرخ في 2010 لسنة 1501وعلى األمر عدد   منه، 6صة الفصل  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار خا2015
  بالوثيقة المصاحبة للعقد،االستغالل تحت التسمية األصلية والمعطيات الدنيا المضمنة  المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد 2010

 المؤرخ في 2016 لسنة 1204وعلى األمر الحكومي عدد 
 المؤرخ في 2015 لسنة 36ومدته تطبيقا ألحكام القانون عدد  المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اإلعفاء 2016 أكتوبر 18
لتسمية  المتعلق بمنح عقود االستغالل تحت ا2010جويلية  28وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في    المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015 سبتمبر 15  NEXPRESSE"لشركة التونسية بين ا2016 سبتمبر 1وعلى عقد االستغالل تحت التسمية األصلية المبرم بتاريخ   الموجهة للمؤسسات،ضمن عقد استغالل تحت التسمية األصلية في مجال الخدمات  "ELU PRODUIT DE L’ANNEE"األجنبية  التجاريةالمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار الستغالل العالمة  2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36القانون عدد  من 5أحكام الفصل من تطبيق عفاء اإل المتعلق ب2015 ديسمبر 21 بتاريخ "NEXPRESSE SARL" شركةوعلى طلب   واألسعار، المتعلق بالمنافسة 1991 جويلية 29المؤرخ في  1991لسنة  64 من القانون عدد 6األصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 

SARL" والشركة الفرنسية "Management Europe 
Meeting (MEM SAS)" ستغالل العالمة التجاريةال"ELU 

PRODUIT DE L’ANNEE"،  
 NEXPRESSE" التونسية بين الشركة 2017فيفري  16بتاريخ وعلى العقد التكميلي لعقد االستغالل تحت التسمية األصلية المبرم  

SARL"  والشركة الفرنسية"Management Europe 
Meeting (MEM SAS)"  األجنبيةقصد استغالل العالمة "ELU PRODUIT DE L’ANNEE"،   واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد    اختيار شراء منتوج دون آخر،لمعروضة ومستوى جودتها وإدخال دينامكية جديدة لكيفية استكون لها التأثير اإليجابي على المنافسة بين مختلف المنتوجات  استثمارية يعتبر فرصة واعتبارا أن هذا الصنف من العقود  فوائدها،تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادال من وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم ات والممارسات يفاق االت5 إعفاء من أحكام الفصل 6الفصل  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار يجيز في 2015سبتمبر  15 المؤرخ في 2015 لسنة 36واعتبارا أن القانون عدد

لمنافسة  من القانون المتعلق بإعادة تنظيم ا6 الفصل أحكام على معنىإعفاء  "NEXPRESSE SARL"شركة  بمنح    المتعلق2016 ماي 26 والصادر بتاريخ 162593  ELU PRODUIT DE"ستغالل العالمة األجنبية الواألسعار 
L’ANNEE"ي ، ضمن عقد استغالل تحت التسمية األصلية ف   .قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات
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إعفاء  "NEXPRESSE SARL"الفصل األول ـ يمنح لشركة   :قرر ما يلي  ستغالل ال المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار 2015سبتمبر  15 المؤرخ في 2015 لسنة 36 من القانون عدد 6على معنى الفصل  ضمن " ELU PRODUIT DE L’ANNEE"العالمة األجنبية  المعطيات المصرح حسب عقد استغالل تحت التسمية األصلية وذلك  ة الطابق ب شارع الحبيب بورقي16: ـ عنوان المقر االجتماعي   .إسماعيل بن ميالد:  اسم ولقب الممثل القانوني للشركة ـ  ".NEXPRESSE SARL"  شركة:ـ االسم االجتماعي   :مطلب اإلعفاء وحسب البيانات التاليةبوثائق بها   ELU PRODUIT DE"العالمة التجارية األجنبية  مكتب خدمات الستغالل فتح" NEXPRESSE SARL"  ـ يخول بمقتضى هذا اإلعفاء لشركة2الفصل   B01128242014: ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري   .اب أفضل منتوج من المستهلكسنوية النتخ تنظيم مسابقة  :الخدمات الموجهة للمؤسسات: ـ النشاط   .بالطلب وفق ما هو مبين %100تونسية :  رأس المال تركيبةـ   . المرسى2046األول عين زغوان 
L’ANNEE"للتجديد ويتعين على شركة  تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل وات بداية من  ـ هذا اإلعفاء صالح لمدة خمس سن3الفصل  . في والية تونس" NEXPRESSE SARL " اإلعفاء يتعين على شركة  ـ بقطع النظر عن هذا4الفصل   .الرابعة للنشاط مع موافاة اإلدارة بتقارير سنوية حول النشاطتقييم العمل بعقد االستغالل تحت التسمية األصلية خالل السنة تقديم "NEXPRESSE SARL " استيفاء الشروط القانونية تنظيم مسابقة سنوية النتخاب ممارسة نشاط بوالترتيبية المتعلقة    .ومراعاة الطابع العمراني ألماكن ممارسة النشاطالعمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية جاري به  ـ يتعين على الشركة احترام التشريع ال6الفصل   .بتشغيل يد عاملة تونسية "NEXPRESSE SARL" ـ تلتزم شركة 5الفصل   .أفضل منتوج من المستهلك

النشاط في أجل ال اإلعفاء لممارسة هذا تم على أساسها منح إعالم الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي  "NEXPRESSE SARL" ـ يتعين على شركة 7الفصل      .2018 جانفي 16تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   . لشروط منحه"NEXPRESSE SARL"بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار في صورة مخالفة شركة  المتعلق 2015 سبتمبر 15خ في  المؤر2015 لسنة 36عدد  من القانون 5 ـ يسحب اإلعفاء من أحكام الفصل 8الفصل   .ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط  .وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركةـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب اإلعفاء أو بهذا القرار   : يوما من تاريخ حدوثه، خاصة 15يتجاوز 
 

     عمر الباهي  التجارةوزير 
      .2017 فيفري 24حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من  عبد المجيد بالطيب، مهندس، مديرا عاما لوكالة سمي السيد  .2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  32ى أمر حكومي عدد بمقتض 

م مندوب جهوي للتربية طبقا بمهاتي ذكرهم  السادة اآلكلف  .2018 جانفي 9مؤرخ في  2018لسنة  33بمقتضى أمر حكومي عدد       الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب  ر/ع    :للجدول التالي 
  2مندوب جهوي للتربية بتونس    مميز درجة استثنائية أولأستاذ  عادل دخيل  1
   بنابلمندوب جهوي للتربية   مميز درجة استثنائية أولأستاذ  نجيب الخراز  2
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  الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب  ر/ع
   ببن عروسمندوب جهوي للتربية  يز درجة استثنائية مم أولأستاذ  مقداد الدريدي  3
   بمنوبة للتربيةمندوب جهوي   مميز درجة استثنائية أولأستاذ  الحبيب دغيم  4
  1   بصفاقس للتربيةمندوب جهوي  متفقد عام للتربية  محمد بن جماعة  5
   بمدنين للتربيةمندوب جهوي   مميز درجة استثنائية أولأستاذ  منجي منصر  6
      .بالمنح واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية يتمتع المعنيون باألمر 2011 جويلية 21 المؤرخ في 2011لسنة  1005من األمر عدد ) جديد(عمال بأحكام الفصل الرابع      بسليانة للتربيةمندوب جهوي   مميز درجة استثنائية أولأستاذ  بيب التاغوتيالح  7

 جوان 28 المؤرخ في 1999 لسنة 57وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،إن وزير .لألصل ثبتةبتسمية م باالنتفاع المتعلقالشروط لى كراس والمصادقة ع" تبرسق زيت زيتون " لألصل لمنتجمثبتةالتي تخول إسناد تسمية  بتحديد المنطقة الجغرافية  يتعلق2018 جانفي 9مؤرخ في  البحري دمن وزير الفالحة والموارد المائية والصيقرار    
ألصل المنتجات الفالحية وبيان   المتعلق بالتسميات المثبتة1999  ديسمبر 28 ي المؤرخ ف1992 لسنة 2246مر عدد وعلى األ  منه،10و 5مصدرها وخاصة الفصلين 
وشروط الحصول على المصادقــة   المتعلق بضبط طرق1992 التراخيص الوقتية و ي الفالحاالستعمالة علـى المبيدات ذات ياإلدار يرها وتكييفها وتحضدها ريوبضبط شروط صنعها وتوفي بيعها  استعمال المبيدات ذات ها وشروط عيوخزنها وبيعها وتوز باألمر منقح ومتمم   الشديدة الخطورة كما هوي الفالحاالستعمال  أكتوبر 17 ي المؤرخ ف2000 لسنة 2389 عدد األمر وعلى ،2010 نوفمبر 15 ي المؤرخ ف2010 لسنة 2973عدد 
 مارس 24 ي المؤرخ ف2005سنة ل 981المنقح باألمر عدد  المثبتة ألصل المنتجات الفالحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرهاالفنية االستشارية للتسميات   اللجنة تركيبةالمتعلق بضبط 2000
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد  ،2005
 وزارة الفالحة،  المتعلق بضبط مشموالت2001

 فيفري 13 المؤرخ في 2001نة  لس420وعلى األمر عدد 
  في المؤرخ2011 لسنة 1560دد  عاألمر تممته وآخرها  أونقحته  التي النصوصية وعلى جميعالمتعلق بتنظيم وزارة الفالح 2001

 مارس 24 المؤرخ في 2008 لسنة 827وعلى األمر عدد  ،2011 سبتمبر 5
فاع بتسمية مثبتة ألصل االنت  بضبط مقدار معلوم المتعلق2008  أفريل 7 ي المؤرخ ف2008 لسنة 1003األمر عدد وعلى   أو ببيان للمصدر وطريقة استخالصه واستعماله،يمنتج فالح
 ي ما13 ي المؤرخ ف2008 لسنة 1859 عدد وعلى األمر ألصل المنتجات الفالحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به، للتسميات المثبتة  السجل الرسميمتعلق بضبط شكلال 2008
ها التسميات المثبتة ألصل المنتجات الفالحية وعلى بيان مصدر المراقبة والتصديق على تركيبة هيكلالمتعلق بضبط  2008  ديسمبر 14 المؤرخ في 2009  لسنة3726وعلى األمر عدد   تعيينه،وشروط
 ماي 26العمومية المؤرخ في والموارد المائية ووزير الصحة والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفالحة وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى  المستوجبة بمعاصر الزيتون، الدنيا  لمتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحيةا 2006أكتوبر  31 في لمتوسطة المؤرخاووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والتجارة والصناعات التقليدية وعلى القرار المشترك من وزير    عضوين بالحكومة،المتعلق بتسمية 2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017  لسنة247على األمر الرئاسي عدد و أعضاء بالحكومة، المتعلق بتسمية 2017مبر سبت 12 في  المؤرخ2017 لسنة 124على األمر الرئاسي عدد و الحكومة وأعضائها،  المتعلق بتسمية رئيس2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد  الزيتون ونقله، المتعلق بتنظيم جني 2009
ل الزيتون فيت الزيتون وزيت ثق بضبط أصناف زالمتعل 2008  .وخصائصه وشروط تعبئته ولفه وتأشيره
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ول إسناد  تشمل المنطقة الجغرافية التي تخـصل األول الف :قرر ما يلي  .المنتجات الفالحية ولبيانات المصدر للتسميات المثبتة ألصل االستشاريةوعلى رأي اللجنة  تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق  ـ 2الفصل   .وتضاريس تيبار من الشمال الغربي والجنوب الغربي الشرقيالجغرافية المحددة بجبل زلدوا شماال وجبل شهيد من الجنـوب لمنطقة ا "زيت زيتون تبرسق"تج تسمية مثبتة لألصل لمن الملحق " زيت زيتون تبرسق " بالتسمية المثبتة لألصلباالنتفاع   .بهذا القرار
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 9تونس في   .ائد الرسمي للجمهورية التونسيةلقرار بالر ـ ينشر هذا ا3الفصل  

سمير الطيب                    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية             
  ل لمنتجباالنتفاع بتسمية مثبتة لألص  كراس الشروط المتعلق   

زيت  "صل لمنتجة مثبتة لأليخضع االنتفاع بتسميـ  2الفصل  ."زيت زيتون تبرسق" مثبتة لألصل لمنتج يضبط هذا الكراس شروط االنتفاع بتسمية  ـالفصل األول  أحكام عامة  الباب األول   "زيت زيتون تبرسق"  لجاري بها العمل وخاصة إلى التشريع والتراتيب ا" زيتون تبرسق تون تابع للمنطقة يت زي منتج زكل على يتعين ـ 3الفصل   الشروط اإلداريةفي  العنوان األول "ن تبرسقزيت زيتو"  الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة لألصل لمنتجفي   الباب الثاني  .قية وإلى أحكام هذا الكراسيمصدرها ونصوصه التطب وبيان المتعلق بالتسميات المثبتة ألصل المنتجات الفالحية 1999 جوان 28 المؤرخ في 1999 لسنة 57منها القانون عدد  ، الشرقي وتضاريس تيبار من الشمال الغربي والجنوب الغربيوجبل شهيد من الجنوب  ة المحددة بجبل زلدوا شمااليالجغراف زيت زيتون "  لمنتجاالنتفاع بتسمية مثبتة لألصليرغب في   .االستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس  "قبرست

إليه أعاله،  المشار 1999 جوان 28 المؤرخ في 1999لسنة  57 من القانون عدد 11 مراعاة أحكام الفصل  ـ مع4الفصل  ا المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بباجة، نسختين من هذلدى  بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، أوج الفالحي أن يودع لدى اإلدارة العامة لإلنتا "قتون تبرسيت زيز" صل لمنتج مثبتة لألية راغب في االنتفاع بتسمكل علىتعين ي زيت " تة لألصل لمنتجيستظهر المنتفع بتسمية مثبـ  5الفصل  .يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل اإلدارة جميع الصفحات، على أن يالكراس ممضى عليهما من قبله ف من هذا اة  ممضةبنسخ عند كل طلب من اإلدارة" زيتون تبرسق المنتفع بتسمية " زيت زيتون تبرسق " يتم إنتاج ـ7الفصل  .ر إليه أعاله المشا2008 مارس 24 يالمؤرخ ف 2008 لسنة 827ألمر عدد المعلوم المستوجب طبقا ألحكام ا المنتفع بتسمية مثبتة لألصل إلى دفع ـ يخضع 6الفصل   .وبما يفيد موافقة الهياكل المعنية قبول طلبه الكراس في ما  "قتون تبرسيت زيز" اتي تتمثل خصوص ـ8الفصل  الشروط الفنيةفي   العنوان الثاني . من هذا الكراس3بالفصل  المنطقة الجغرافية المحددة مثبتة لألصل واستخراجه وخزنه داخل   :يلي 
الموجودة بالمنطقة الجغرافية األصناف األصلية بالمستغلة زيت زيتون تبرسق هو زيت بكر عال يتم الحصول عليه من   :الخصوصيات العامة  .1 من  من هذا الكراس، متكونة أغلبها بنسبة 3المحددة بالفصل 

ى  إل%1  وأصناف محلية أخرى تتراوح منيالصنف الجربوع من %10 إلى %5من الصنف الشتوي ومن  %94 إلى 85%
5%.  

المشار إليه أعاله إضافة   2008 ماي26عليها بالقرار المؤرخ في تكون التركيبة الحمضية مطابقة للتركيبة الحمضية المنصوص    :)م من األسترات المثيلية/ م%(تركيب األحماض الدهنية ٭   :الخصائص الفيزيوكيميائية  . 2 م المعبر عنها / م%0.5 <د ـ الحموضة الحرة أقل من   %16 < أقل من :ج ـ حامض اللينولييك   %65 > أكثر من: ولييك  األ حامضب ـ   %14 < أقل من:  حامض البالمتيك أ ـ : إلى الخصوصيات التالية   .بحامض األولييك
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 .ة كما ال يعتبر ميزة قارةبالجود ونضج الثمار وهو مقياس غير موضوعي ليست له عالقة األعواميتغير لون الزيت من األخضر الداكن إلى األصفر وذلك حسب  
ون تبرسق وفق سلم الخصائص الحسية والمذاقية لزيت زيتالمشار إليه أعاله، تكون  2008 ماي 26بالقرار المؤرخ في باإلضافة إلى مطابقته للخصائص الحسية والمذاقية الواردة  :  الخصائص الحسية والمذاقية  .3 د ي المحددة بجبل زلدوا شماال وجبل شهمن المنطقة الجغرافية "زيت زيتون تبرسق"  تتمثل العناصر المثبتة لتأتي ـ 9الفصل   .البري والخرشفعدة مذاقات مميزة مثل غالل الغابة والنباتات العطرية وعنب الغابة يمكن تذوق  : تون تبرسقيت زيز لزي طعم خصوصي ممج ـ .ث ـ زيت خال من كل الخاصيات السلبية  .3.5 إلى 1.5 من : المتوسط متوسط الطعم الحار في خانة تتراوح من الخفيف إلى ت ـ  .4.5 إلى 1.5من  : المتوسط متوسط الطعم المر في خانة تتراوح من الخفيف إلى ب ـ  .فاكهة ناضجة أو خضراء م مغ طع6 إلى 3من :  إلى المتوسط متوسط الطعم الفاكهي في الخانة التي تتراوح من الخفيف أ ـ  :كما يلي  10 إلى 1 الذي يتراوح من يالتقييم المذاق بار من الشمال الغربي والجنوب يس تيمن الجنوب الشرقي وتضار  : وتشمل التربة والمناخ:  العناصر الطبيعية :  الغربي في والية باجة في ما يلي
، حسب خريطة التربة لتونس، وزارة الفالحة، قسم األراضيالكلسية البنية  والتربة rendzine lithosol تطورا، بدءا منالتربة في األساس من الحجر الجيري، تكون أكثر أو أقل   :التربة  ـ1

1971.( 
 .  متر300ترتفع منطقة اإلنتاج فوق :  منطقة اإلنتاج  ـ 2
  ."Emberger"مناخ شبه جاف وشتاء معتدل، وفقا لتصنيف : المناخ  ـ3
/ م  م600-400يتراوح من : المعدل السنوي لألمطار  ـ 4   :يتعين أن تكون طرق اإلنتاج على النحو التالي ـ  10الفصل  .سنة
/  شجرة200 و100مربع أي بكثافة زراعية بين  متر 100ـ  50المساحة الدنيا للشجرة تتراوح بين :  ـ الكثافة الزراعية 1   .الهكتار

قل مرة كل  يكون على األأنيجب :  ـ التقليم الشتوي 2   .سنتين
  . الري بالمياه المستعملة يحجر: ـ الري 3
يجب اعتماد السماد العضوي مرة كل سنتين، :  التسميد ـ 4 كلغ للهكتار الواحد  200 السماد األزوطي استعمالوال يتجاوز    .بالهكتار على أقصى تقدير متر مكعب 50ويمكن نثر المرجين مرة كل سنتين بمعدل . سنويا
  .أشجار الزيتون األخرى بين يحجر زراعة الخضروات واألشجار المثمرة ـ 5
  . يسمح بزراعة األعالف والبقوليات بين أشجار الزيتون ـ6
 لسنة 3726 عدد األمر أحكام احترام ـ يتعين 11الفصل   .لحماية صحة المستهلك احترام المنتج للتراتيب الجاري بها العمل شريطة من كل سنة ويسمح بالمداواة لحماية الصحة النباتية ي ما31 المواد الكمياوية إلزالة الطفيليات قبل استعماليتم   . سنة15عمرها أقل من  تيأشجار اللوز بمستغالت الزيتون ال يسمح بغراسة  ـ7

المشار إليه أعاله خالل  و2009 ديسمبر 14 المؤرخ في 2009 الغشاء المحمر أو األرجواني على أكثر من :  3درجة صنف ـ  .األقل على نصف الثمرة أوائل النضجالغشاء األخضر مع وجود بقع حمراء على :  2درجة صنف  ـ  :  ويقاس مؤشر النضج كما يلي .األخرى في نفس الفترةلصنف شتوي الذي يمثل األكثرية ويمكن أن تجنى األصناف  3.5- 2.5تتم عملية الجني عندما يكون مؤشر النضج بين ٭  .ويمنع استعمال الثمار المتساقطة على األرضفي هذا المجال تحت الشجرة لتجنب تساقط الثمار على األرض  بها العمل وضع واستعمال أفرشة مطابقة للتراتيب الجاري٭  : ون وخاصة الشروط التاليةيت الزيعملية جن   .الميكانيكي استعمال الجني يمكن٭  .للغرض لتفادي جرح الثمار ينصح باستعمال أمشاط بالستيكية أو أدوات مخصصة ٭  .ري به العمليحجر استعمال العصي طبقا للقانون الجا٭  .الغشاء األسود واللب أبيض اللون:  4درجة صنف  ـ  .أواخر النضج:  نصف الثمار
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عن الثمار المتساقطة على  "الحي "يجب فصل الزيتون٭   .يجب إزالة األوراق وجميع الشوائب عن الزيتون٭  الزيتون في المعاصر وخاصة  خالل مرحلة استخراج الزيت من يتعين احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة  ـ12الفصل  . البالستيكيةاألكياستماما استعمال ويحجر .  سنوات5تدوم  القماشية خالل فترة انتقالية األكياسويسمح باستعمال ٭   .ة للتهوئةيببفتحات جان بالستيكيةات يوو حاأالتجميع والنقل في صناديق  يتم ٭  .األرض  : نها الشروط التاليةم
ال تتجاوز  : انتقاليةالنقل في األكياس القماشية خالل فترة ـ  :  يلي ماك ونقله إلى المعصرةيتم تحديد الفترة الفاصلة بين جني الزيتون من الشجرة   ـ1

 . ساعة48  لفترة ال تتجاوز :تسمح بالتهوئة النقل في صناديق أو حاويات بالستيكية بفتحات جانبية ـ  . ساعة12
تحدد الفترة الفاصلة بين خزن الزيتون بالمعصرة وعصره   ـ2  . يكون مكان الخزن نظيفا مع تهوئة مالئمةيجب أن٭  .داسأكل كش في إذا كانن صنتمترا يتون المخزن سبعيتجاوز علو الزي ال٭  .التخزين بالمعصرة الزيتون في األكياس القماشية خالل فترة يحجر خزن٭  .الزيتونأقصى تقدير ويفضل إجراء عملية التحويل مباشرة عند وصول  ساعة على 48جانبية تسمح بدخول الهواء لفترة ال تتجاوز يتم خزن الزيتون في صناديق أو حاويات بالستيكية بفتحات ٭  :  كما يلي
أن تتم عملية االستخراج من المركزي بطريقة ميكانيكية ويجب ميكانيكية أو بالضغط أو الطرد قة يت بطرياستخراج الز  ـ3    دقيقة،30ب ـ طحن الثمار لمدة ال تتجاوز    إزالة األوراق وغسل الزيتون،-  أ  :المستوجبة وإتباع العمليات التالية  ويتعين في كل الحاالت احترام الشروط الفنية والصحية ٭ .  درجة30العجينة أكثر من دون تسخين 

الماء (عن السوائل ) الفيتورة(فصل المواد الصلبة ث ـ   قيقة، د60ت ـ خلط العجين لمدة ال تتجاوز  من كمية  % 50 يجب أن ال تتجاوز كمية الماء المضافة ح ـ   إضافة ماء صالح للشرب،ج ـ بنظام الضغط أو الطرد المركزي،) والزيت و بنظام أد يتون بالترقيعن الماء و شوائب الزت يتم فصل الزد ـ ي  . درجة30 يجب أن ال تتجاوز درجة حرارة الماء خ ـ الزيتون المحولة، س لمدة ال تتجاوز كنوير اإلي خزانات من مادة من غيف  ٭ .سنوات 5ة مدتها يل مرحلة انتقالمغلفة بالخزف خال خزانات يف وأا ي مرخص لها غذائكونيكيةات ي حاو في ٭ :  يه أعالهالمستوجبة بمعاصر الزيتون، المشار إل والمتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا 2006أكتوبر  31تمنع أي تغير في خصائصه طبقا ألحكام القرار المؤرخ في يتعين خزن زيت الزيتون حسب الجودة بطريقة ـ  13الفصل   زي،كالطرد المر يعتمد التحليل الحسي والمذاقي لكل عينة زيت ـ  15الفصل  .الزيت وإعداد عملية اللفيتم تلصيق اللصيقة على كل حصة وخالل كل مراحل خزن  .الورشةتتم عملية تركيز اللصيقة على كل علبة حال خروجها من   عالمة٭   المحول/إسم الفالح ٭ تسمية مثبتة األصل: عبارة ٭  ،"تون تبرسقيت ززي : "اسم المنتج : المعطيات التالية التعليب والعنونة، يتعين التنصيص على مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل في مجال  ـ14الفصل  .الخزن يحجر خزن مواد فالحية أو غير فالحية في نفس محالت ٭ . درجة22ال تتجاوز حرارة محل الخزن ٭  . في محالت خزن مهوئة ومجهزة بنوافذ مغطاة بناموسية٭ .نيشهر   .لزيتونلي س المجلس الدولييطبقا لمقا 10اس من ي مقىعل" الطعم" و "لرائحةا"  رييد معايتم تحدي .على الشم والتذوق "تبرسق" الزيتون
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ة مثل يوب سلبيع "تبرسق " تونيت زيون لزكت ن الأجب ي ل المراقبة هيكل ها من قبيالمصادق علو بالتسمية المثبتة لألصل لالنتفاعيتم تعيين لجنة التذوق من قبل المنتجين الطالبين  ...الحامض والخشب الرطب الوقاد والمشغول والثمالة والخلي مسك سجل مستغلة  "زيت زيتون تبرسق"  بالتسميةاالنتفاع يقوم كل طالب منتج لزيت الزيتون يرغب في  ـ16الفصل   .مجهولة األصلوتتم عملية مراقبة تذوق الزيت من قبل اللجنة على عينات   .قيوالتصد رورا بالمعصرة إلى مكان المستغلة م ات منيل المعطك ىحتوي علي سجل سكون بمتيت الزيتون وزين استرسال الزيتم تأمي .الزيتون يتم تحيينه سنويا ح يتون التصريززيت   يتعين على كل منتج ـ17الفصل  في المراقبة  الباب الثالث  .المنتج أو المحوليقوم المحولون بتسجيل قائمة في مشتريات الزيتون مع اسم  .البيع زيت  "صللألية مثبتة للمنتج المنتفع بتسمة يالسنوكميات بال لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر "  تبرسقزيتون نتاجه وجنيه إوعلى عناصر اإلثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق نتاج والتحويل والخزن طالع على مواقع اإلخالل تمكينه من اال وذلك خاصة من ير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بهاسوتي ترام الشروط الواردة بهذا وبصفة عامة مراقبة مدى اح  .له وتحويله وخزنهونق النظر عن العقوبات المنصوص عليها   ـ بصرف18الفصل  في المخالفات والعقوبات  الباب الرابع  .الكراس جة وبعد ي الوضع دون نتكه مضمون الوصول لتداريه تنبيتوج االنتفاع بعالمة التسمية المثبتة لألصل وذلك بعد ثالثة أشهر منحرمان المنتج من أحكام هذا الكراس مصدرها، ينجر عن مخالفة  وبيان التسميات المثبتة ألصل المنتجات الفالحيةالمتعلق ب 1999 جوان 28 المؤرخ في 1999 لسنة 57بالقانون عدد   مضاءاإل  .......في.......  .باحترامها والعمل بمقتضاهاس وألتزم بهذا الكرا جميع الشروط الواردة على اطلعت نيأالممضي أسفله أقر بإني  .سماع المعني

نزل التدخل العقاري الفالحي بالوديان تامزراط من معتمدية مبمراجعة حدود دائرة  يتعلق 2018 جانفي 10مؤرخ في من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري قرار   مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد   طالع على الدستور، بعد اال إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، .لعقارية بهاات التهيئة اءتميم بوالية نابل، وفتح إجرا
 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد   ،هرر منك م14 و13و) ديجد( 2وخاصة الفصول  2000  مارس6 ي المؤرخ ف2000 لسنة 29قانون عدد بال المتعلق بإحداث وكالة عقارية فالحية كما هو منقح ومتمم 1977
تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق   المتعلق بتغيير1999  سبتمبر 12 المؤرخ في 2000 لسنة 1949وعلى األمر عدد   العمومية السقوية، 
بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية   المتعلق2000 لتهيئة العقارية الفالحية  اللجنة الوطنية االستشارية لرأيوعلى   ة العقارية بها، ئ التهيإجراءاتتميم بوالية نابل، وفتح دائرة تدخل عقاري فالحي بالوديان تامزراط من معتمدية منزل  المتعلق بإحداث 2010 ديسمبر 15وعلى القرار المؤرخ في   بتسمية أعضاء بالحكومة،   المتعلق2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد     بتسمية عضوين بالحكومة، المتعلق2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد   بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،   المتعلق2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107على األمر الرئاسي عدد و  ية للتهيئة العقارية الفالحية، االستشار )  هك830(المساحة الجملية للمنطقة ثمانمائة وثالثين هكتارا بالوديان تامزراط من معتمدية منزل تميم بوالية نابل لتبلغ  يحدود دائرة التدخل العقاري الفالح  تراجعـالفصل األول   :قرر ما يلي   .2017 ماي 23بتاريخ  المنعقدة  على مستخرج الخارطة بمقياس ضرخأتقريبا يحدها شريط 

 . المصاحب لهذا القرار25.000/1
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 10في تونس   .القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هذا مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ ـ 2الفصل 

ائية             وزير الفالحة والموارد الم سمير الطيب                    والصيد البحري
 
 

 مارس 13 المؤرخ في 1991 لسنة 21وعلى القانون عدد  بعد االطالع على الدستور،   من وزير الصحة،راحباقت إن رئيس الحكومة،  . المتعلق بمجلة واجبات الطبيب1993ماي  17 المؤرخ في 1993لسنة  1155يتعلق بإتمام األمر عدد  2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  34أمر حكومي عدد    
 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد  مهنتي الطب وطب األسنان وتنظيمهما،  المتعلق بممارسة1991
 نوفمبر 4المؤرخ في  1991 لسنة 1647وعلى األمر عدد  الصحي،  المتعلق بالتنظيم1991
جميع   أعضائها، وعلىانتخاباتاألسنان وبضبط طرق سير الجهوية لعمادة األطباء وعمادة أطباء   المتعلق بالمجالس1991  لسنة 3393النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ماي17 المؤرخ في 1993 لسنة 1155وعلى األمر عدد  ،2008 نوفمبر 3 المؤرخ في 2008
 نوفمبر 17 المؤرخ في 2011 لسنة 4132وعلى األمر عدد  واجبات الطبيب،  المتعلق بمجلة1993
 لسنة 834التي نقحته وتممته وخاصة األمر الحكومي عدد لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص  المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة 2011
 منه،ثالثا  33 و33 وخاصة الفصلين 2017 جويلية 19لمؤرخ في  ا2017

 لسنة 1155 يضاف إلى أحكام األمر عدد  ـالفصل األول : ه نصي اآلتيومك الحاألمرصدر ي . رأي المحكمة اإلداريةىوعل ،بتسمية عضوين بالحكومة  المتعلق2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017ة  لسن247 الحكومي عدد وعلى األمر بتسمية أعضاء بالحكومة،  المتعلق2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017ة  لسن124وعلى األمر الرئاسي عدد  ،وأعضائها  الحكومة المتعلق بتسمية رئيس2016أوت  27 المؤرخ في 2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد 
فصلين  المشار إليه أعاله، 1993 ماي 17المؤرخ في  1993

 لسنة 4132من األمر عدد ) ثالثا (33المنصوص عليه بالفصل الفصل، بما في ذلك االلتزام بالعمل بالجهات ذات األولوية هذا ويعتبر اإلخالل بااللتزامات المنصوص عليها بالفقرة األولى من   .العمل الجاري بها بااللتزامات المهنية المحمولة عليه وفقا للتراتيبشكل من األشكال التي يختارها، اإليفاء ي ممارسة مهنته بأ الشروع في يجب على كل طبيب قبل:  )مكرر (65الفصل  : هماصكما يلي ن) ثاثال (65و ) مكرر (65
م باألمر  المنقح والمتم2011 نوفمبر 17في  المؤرخ 2011 العقوبات التأديبية  تأديبيا موجبا لتسليط أالمشار إليه أعاله، خط 2017 جويلية 19 المؤرخ في 2017 لسنة 834الحكومي عدد  لس الجهوي لعمادة األطباء يتثبت المج:  )اثالث (65الفصل  .األسنان وتنظيمهما المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب 1991 مارس 13المؤرخ في  1991 لسنة 21 من القانون عدد 33المنصوص عليها بالفصل                   عماد الحمامي   الصحةوزير  اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 10تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسية الذي ينشر بالرائد وزير الصحة مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي  ـ2الفصل  .من هذا األمر الحكومي) مكرر( 65من إيفاء الطبيب المعني بااللتزامات المشار إليها بالفصل   ترابيا، قبل منح الموافقة المسبقة على كل عيادة طبية،المختص

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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سي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام ي زياد الروكلف السيد  .2018 جانفي 9مؤرخ في  2018لسنة  36أمر حكومي عدد بمقتضى     .المستقلوالتوجيه المهني، بمهام مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل  محمد ماني، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى  السيدكلف  .2018 جانفي 9مؤرخ في  2018لسنة  35بمقتضى أمر حكومي عدد      .ن المستمر والترقية المهنيةيكوني للتالمركز الوط
 
 

س يتعلق بضبط تركيبة ومشموالت وأساليب عمل المجل 2018 جانفي 10مؤرخ في  2018لسنة  37أمر حكومي عدد      لسنة 58وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير النقل،  إن رئيس الحكومة،  .الوطني للطيران المدني
 فيفري 21 المؤرخ في 2000 لسنة 479وعلى األمر عدد    منها،140 وخاصة الفصل 2009اي  م11في  المؤرخ 2009 لسنة 25نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي 1999 جوان 29 المؤرخ في 1999
 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 409وعلى األمر عدد   الوطني للطيران المدني، المتعلق بضبط تركيبة ومشموالت وأساليب عمل المجلس 2000
 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 410وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة النقل،2014
  ، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2016 أوت 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2016 جانفي 11 المؤرخ في 2016 لسنة 97 الحكومي عدد باألمرتنقيحه  المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم 2014

ي المكلف بالنقل أو من يمثله ويتركب المجلس من األعضاء اآلتالفصل األول ـ يرأس المجلس الوطني للطيران المدني الوزير   :اآلتي نصه يصدر األمر الحكومي   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   بالحكومة،أعضاء المتعلق بتسمية 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124األمر الرئاسي عدد وعلى  ي للصناعة والتجارة تحاد التونس النقل التابعة لالـ رئيس جامعة  المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل،ـ   ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،ـ   ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،  الترابية،ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز واإلسكان والتهيئة   كلفة بأمالك الدولة والشؤون العقارية،ـ ممثل عن الوزارة الم  الدولي،ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية واالستثمار والتعاون ـ   ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،  ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،  الدفاع الوطني،ـ ممثل عن وزارة   ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،  ـ ممثل عن وزارة الداخلية،  :ذكرهم  وين في تكـ ممارسة أنشطة الطيران المدني، باستثناء نشاط ال  وي،ـ تسهيالت النقل الج  ـ تنمية النقل الجوي،  عمومي،ـ إحداث المطارات المدنية المعدة للجوالن الجوي ال  :الرأي وعند االقتضاء بتقديم توصيات تتعلق خاصة بما يلي  ـ يكلف المجلس الوطني للطيران المدني بإبداء 3الفصل   .استشارية وبدون حق التصويتمجال الطيران المدني لحضور اجتماعات المجلس وذلك بصفة ل شخص معروف بكفاءته في  يدعو كأنيمكن لرئيس المجلس   .مركزية أو ما يعادلهايجب أن ال تقل الخطة الوظيفية للعضو عن خطة مدير إدارة   .المعنيةبمقتضى مقرر من وزير النقل باقتراح من الوزارات والهياكل  ـ يعين أعضاء المجلس الوطني للطيران المدني 2الفصل   .والصناعات التقليدية   مجال الطيران المدني،
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يه في كل المسائل األخرى كما يمكن للمجلس إبداء رأ  .ـ المخططات االستراتيجية لتطوير النقل الجوي والمطارات   :قارة وتكلف خاصة بما يلي  ـ تحدث لدى المجلس الوطني للطيران المدني كتابة 4الفصل   .تي يعرضها عليه رئيسهلاالمتعلقة بالطيران المدني و
عمال، وتوجيه الدعوات لحضور األ ـ إعداد جدول 1   االجتماعات،
   ـ إعداد محاضر االجتماعات،2
  حكومي ومتابعتها،هذا األمر ال من 9 بالفصل ا ـ تنظيم وتنسيق أنشطة اللجان المشار إليه3
   ـ تنظيم اجتماعات هذه اللجان بالتعاون مع رؤسائها،4
لمجلس بأغلبية أصوات األعضاء تتخذ اقتراحات وتوصيات ا  .خالل مداوالت المجلس ـ يجب على كل عضو دراسة الملفات وإبداء الرأي 8الفصل   .رينضالثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاخالل رئيسه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يجتمع المجلس بدعوة من   .ر أغلبية أعضائهإال بحضو ـ ال تصح مداوالت المجلس الوطني للطيران المدني 7الفصل   .على األقل قبل تاريخ االجتماعاالجتماعات مصحوبة بجدول األعمال وذلك خمسة عشر يوما  ـ توجه الدعوات إلى جميع األعضاء لحضور 6الفصل   .رئيسه مرة على األقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلكبدعوة من  ـ يجتمع المجلس الوطني للطيران المدني 5الفصل   .المدني بوزارة النقل يعين بمقرر من وزير النقليشرف على الكتابة القارة إطار سام من اإلدارة العامة للطيران   . ـ إعداد تقرير النشاط السنوي للمجلس5 ن وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس ريضاالح رين، وتدون ضات يمضيها كافة األعضاء الحبمحاضر اجتماعا ـ تضمن مداوالت المجلس الوطني للطيران المدني 10الفصل   .المجلس أعمالمختصة الستكمال دراسة بعض الملفات المدرجة بجدول  من يمثله تكليف لجان فنية أو ـ يمكن لوزير النقل 9الفصل   .مرجحا جل أاء المجلس خالل وتوجه نسخ من هذه المحاضر إلى أعض  .ة للمجلستابة القاركبدفتر خاص تمسكه ال   .ا الموالية لتاريخ اجتماع المجلسخمسة عشر يوم

يع األحكام المخالفة لهذا األمر الحكومي  ـ تلغى جم12الفصل   .النقل وذلك في بداية السنة الموالية ـ يوجه المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى وزير 11الفصل   فيفري 21 المؤرخ في 2000 لسنة 479وخاصة األمر عدد 
              رضوان عيارة  وزير النقل  اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 10تونس في   .سيةالذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التون الحكومي األمرتنفيذ هذا ب ـ وزير النقل مكلف 13الفصل   .الوطني للطيران المدني المتعلق بضبط تركيبة ومشموالت وأساليب عمل المجلس 2000

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 
 

 جانفي 10قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في    
 أوت 3المؤرخ في  1994 لسنة 104وعلى القانون عدد   ،2011 جويلية 14المؤرخ في  2011 لسنة 66وخاصة المرسوم عدد التي نقحته أو تممته  المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص 1995فيفري  6 المؤرخ في 1995 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد   بعد االطالع على الدستور،   شؤون الشباب والرياضة،إن وزيرة  .الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطاتعضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد بالوكالة يقوم بها كل  التي يمكن أن ات يتعلق بضبط العدد األقصى للمأموري2018
 أوت 8 المؤرخ في 2007 لسنة 54وعلى القانون عدد   ،2006يلية  جو24في   المؤرخ2006 لسنة 49األساسي عدد  تممته وخاصة القانون أووعلى جميع النصوص التي نقحته  وتطوير التربية البدنية واألنشطة الرياضية بتنظيم المتعلق 1994
 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 103 عدد األمروعلى    المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،2007
 عدد األمرب، كما تم تنقيحه وإتمامه المنشطاتلمكافحة تعاطي  المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية 2008
، وخاصة الفصل 2010 أفريل 20 المؤرخ في 2010 لسنة 829
  منه،) جديد (10
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 جانفي 10 المؤرخ في 2014 لسنة 54وعلى األمر عدد 
رق المراقبة والتفقد  ف أعضاء المتعلق بضبط نظام تأجير2014  جويلية 18 المؤرخ في 2016 لسنة 1165باألمر الحكومي عدد طات في المجال الرياضي، كما تم تنقيحه وإتمامه لتعاطي المنش
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   منه،) جديد (2 وخاصة الفصل 2016

وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والمرأة واألسرة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124ى األمر الرئاسي عدد وعل
  مأمورية) 20(عشرون   .اإلطار لعينة عن كل رياضي واحدرياضيين على أقصى تقدير، مع إمكانية تجاوز عدد العينات المأخوذة في هذا  5خذ العينات البيولوجية لخمسة أ:  تعاطي المنشطات لدى الرياضيين مراقبة  العدد السنوي األقصى للمأموريات لكل عضو  مجال التدخل      :التالي بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وفق بيانات الجدول التي يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد الفصل األول ـ يضبط هذا القرار العدد األقصى للمأموريات     :قررت ما يلي   .يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد التي للمأمورياتى ص المتعلق بضبط العدد األق2014 أوت 28

  مأمورية) 20(عشرون   يوان واحد اإلطار لعينة عن كل حتجاوز عدد العينات المأخوذة في هذا ة حيوانات على أقصى تقدير، مع إمكاني5أخذ العينات البيولوجية لخمسة  : الخيلمراقبة تعاطي المنشطات لدى الحيوانات المستعملة في الرياضة وفي سباقات 
لعينات البيولوجية خمسة  ـ يمكن أن يتجاوز أخذ ا2الفصل     مأمورية) 40(أربعون   تفقد الفضاءات الرياضية الخاصة المفتوحة للعموم  مأمورية) 20(عشرون   تفقد الفضاءات الرياضية العامة شار إليه  الم2014 أوت 28وخاصة أحكام القرار المؤرخ في  جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القرار  ـ ألغيت3الفصل   .المراقبة ويضمن ذلك بتقارير المهمة حيوانات وذلك بطلب من سلطة )5( أو خمسة  رياضيين)5(  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 10تونس في   .للجمهورية التونسيةالمنشطات مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي  ـ المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي 4الفصل   .أعاله

         ماجدولين الشارني        وزيرة شؤون الشباب والرياضة

 جانفي 11 مؤرخ في ة شؤون الشباب والرياضةقرار من وزير
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد وعلى القانون   الدستور،بعد االطالع على   ،ة شؤون الشباب والرياضةإن وزير  .المعماريين لإلدارة بسلك المهندسين عامللترقية إلى رتبة مهندس معماري  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2018
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

 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 1569د وعلى األمر عد  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
  ،2009 جانفي 21المؤرخ في  2009 لسنة 116المعماريين لإلدارة كما وقع إتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المهندسين 1999
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حيات رئيس الحكومة صال المتعلق بتفويض بعض 2016 مارس 11 المؤرخ في 2016 لسنة 323وعلى األمر الحكومي عدد  دسين المعماريين لإلدارة  بسلك المهنعامرتبة مهندس معماري األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى الفصل   : ما يلي تقرر  . 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    لى وزير الشباب والرياضة،إ سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة ) 5(فيهم شرط خمس  الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفرالمهندسون المعماريون  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .وفقا ألحكام هذا القرار   ينوبه، من أودارة  اإلفي الخدمات ممضاة من قبل رئيسـ قائمة   ـ نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر،  من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني باألمر،نسخ ـ    الحالية،رتبةالـ نسخة من قرار تسمية المترشح في   ،لمترشحلتسمية أول ـ نسخة من قرار   ـ سيرة ذاتية،  :لية ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التاوجوبا بمكتب الضبط لإلدارة التي داري وتسجل هذه الوثائق اإل عن طريق التسلسل إليها أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم المشار  الداخلية ـ يجب على المترشحين للمناظرة5الفصل   .ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم  ب الجدارة،ـ ترتيب المترشحين حس  ـ تقييم ملفات المترشحين،  ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص   .المكلف بشؤون الشباب والرياضةالوزير تعيين أعضائها بقرار من  ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم 4الفصل   .لمناظرةفتح اـ تاريخ    قائمة الترشحات،ختمـ تاريخ   ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :هذا القرار  بشؤون الشباب والرياضة ويضبط المكلفمن الوزير  ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار 3الفصل   .الترشحاتقائمة في تاريخ ختم 

تي شارك ـ نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات ال دارة خالل السنتين تنظيمها من قبل اإلفيها المترشح والتي تم  ا بمالحظات ر مصحوبيقرتويكون هذا ال. تطويرها وتحسينهاقام بها خالل السنتين السابقتين لسنة المناظرة ومقترحات  التي ألعمالواـ تقرير نشاط يعده المترشح يتضمن األنشطة   نسخ مطابقة لألصل من الشهادات العلمية،ـ   السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات، تي تم بعنوانها فتح المناظرة السابقتين للسنة الاألخيرتين تقديم تقرير في األنشطة التي قام بها المترشح خالل السنتين  ـ يتولى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المترشح 8الفصل   ).20(والعشرين ) 0(مترشح يتراوح بين الصفر الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا لكل ر إليها أعاله تقييم  ـ تتولى لجنة المناظرة المشا7الفصل   . باقتراح من لجنة المناظرةوالرياضة المكلف بشؤون الشباب زيرالوالمشاركة في المناظرة من قبل  ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق 6الفصل   .معرفة تاريخ اإلرسالالمترشح دليال على خ التسجيل بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها ويكون تاريالمشار إليها أعاله أو يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات، يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق   .حشرر للمتباشالرئيس الم والعشرين ) 0(ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر   .ـ األعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها  ث،وـ أعمال التكوين والتأطير والبح  ـ نوعية الخدمة،  ـ تنظيم العمل،  :باالعتماد على  الوزير المكلف المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله من قبل  ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 10الفصل   .كبرهم سناوإذا تساوت أقدميتهم تعطى األولوية ألمن النقاط تكون األولوية ألقدمهم في رتبة مهندس معماري رئيس وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع   . الفصلين السابع والثامن المشار إليهماأحكامعليهما، وذلك وفق المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع العددين المتحصل يب تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترت ـ 9الفصل   ).20(   .بشؤون الشباب والرياضة
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 وسف الشاهدي  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل 

ماجدولين الشارني                 وزيرة شؤون الشباب والرياضة

 جانفي 11 مؤرخ في ة شؤون الشباب والرياضةقرار من وزير  
 ديسمبر 12مؤرخ في  ال1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى  بعد االطالع على الدستور،   ،إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة  .ارات العموميةالمكتبات أو التوثيق باإلدحافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك للترقية إلى رتبة  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2018
 وخاصة المرسوم عدد التي نقحته أو تممتهوعلى جميع النصوص  ،ةـة اإلداريـة ذات الصبغـسات العمومية والمؤسوالجماعات المحليـق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعـل1983

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762األمر عدد وعلى   ،        2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
التوثيق  وأتوثيق بسلك المكتبات المكتبات أو رئيس للرتبة حافظ  ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى الفصل األول  :ما يلي  تقرر  .متعلق بتسمية أعضاء بالحكومة ال2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   لى وزير الشباب والرياضة، إ المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 323وعلى األمر الحكومي عدد   التوثيق باإلدارات العمومية، وأالمكتبات  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 1999 الداخلية بالملفات  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة 2الفصل   .باإلدارات العمومية وفقا ألحكام هذا القرار سنوات ) 5( والمتوفر فيهم شرط خمس  في رتبتهمالمترسمون المكتبات أو التوثيق باإلدارات العمومية حافظوالتوثيق أو لترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات ل   . الترشحات قائمةأقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم

مشار الالداخلية  ـ يجب على المترشحين للمناظرة 5الفصل   .ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،  ـ تقييم ملفات المترشحين،  ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص   .مكلف بشؤون الشباب والرياضةمن الوزير التعيين أعضائها بقرار  ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم 4الفصل   .فتح المناظرةـ تاريخ    قائمة الترشحات،ختمـ تاريخ   ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :ويضبط هذا القرار  من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضةخلية المشار إليها أعاله بقرار  ـ تفتح المناظرة الدا3الفصل  دارة خالل السنتين ي تم تنظيمها من قبل اإلفيها المترشح والتـ نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك   ينوبه، من أودارة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اإلـ قائمة   ـ نسخة من القرار الضابط آلخر حالة إدارية للمعني باألمر،  ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني باألمر،  الية،الحرتبة الـ نسخة من قرار تسمية المترشح في   ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،   ـ سيرة ذاتية،  :ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية اإلداري وتسجل هذه الوثائق وجوبا بمكتب الضبط لإلدارة التي  عن طريق التسلسل إليها أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم ر مصحوبا بمالحظات يقرتويكون هذا ال. تطويرها وتحسينهاقام بها خالل السنتين السابقتين لسنة المناظرة ومقترحات ـ تقرير نشاط يعده المترشح يتضمن األنشطة واألعمال التي   ـ نسخ مطابقة لألصل من الشهادات العلمية،  السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات، الوزير المكلف بشؤون الشباب المشاركة في المناظرة من قبل  ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق 6الفصل   .إليها أعاله أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحاتال يتضمن الوثائق المشار يرفض وجوبا كل مطلب ترشح   .الرئيس المباشر للمترشح   ).20(والعشرين ) 0(لكل مترشح يتراوح بين الصفر  تقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عدداالمشار إليها أعاله الداخلية  ـ تتولى لجنة المناظرة 7الفصل   . باقتراح من لجنة المناظرةضةوالريا
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في األنشطة التي قام بها المترشح خالل السنتين تقديم تقرير  ـ يتولى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها المترشح 8الفصل  شرين والع) 0(ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر   .ـ األعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها  ث،وـ أعمال التكوين والتأطير والبح  ـ نوعية الخدمة،  ـ تنظيم العمل،  :السابقتين لتاريخ فتح المناظرة باالعتماد على األخيرتين   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 11الفصل   . المكلف بشؤون الشباب والرياضةالوزير أو التوثيق بسلك المكتبات أو التوثيق باإلدارات العمومية من قبل بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات المناظرة الداخلية  ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 10الفصل   .تساوت أقدميتهم تعطى األولوية ألكبرهم سنا وإذا حافظ مكتبات أو توثيقرتبة  تكون األولوية ألقدمهم في األعدادوإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من   .عليهما، وذلك وفق أحكام الفصلين السابع والثامن المشار إليهماالمترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع العددين المتحصل تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب  ـ 9الفصل   ).20(

ماجدولين الشارني                 وزيرة شؤون الشباب والرياضة

 جانفي 11ي  مؤرخ فة شؤون الشباب والرياضةقرار من وزير  
تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات للترقية إلى رتبة  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2018    المؤرخ في1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى  بعد االطالع على الدستور،   ،إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة  .العمومية

ة ـة ذات الصبغـالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميبط النظام األساسي العام ألعوان  المتعـّلـق بض1983 ديسمبر 12 2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد  وخاصة  وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تممته،ةـاإلداري        ،  

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821األمر عدد وعلى 
 المؤرخ في 2003 لسنة 2633أو تممته وخاصة األمر عدد المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

 المؤرخ في 2009 لسنة 114 واألمر عدد 2003 ديسمبر 23
ي رتبتهم والمتوفر فيهم شرط  فالمساعدون التقنيون المترسمون ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .هذا القراررتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية وفقا ألحكام  ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى الفصل األول  :ما يلي  تقرر  .علق بتسمية أعضاء بالحكومة المت2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   لى وزير الشباب والرياضة، إ المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 323وعلى األمر الحكومي عدد   ،2009 جانفي 21 سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ) 5(خمس  الشباب والرياضة عن شؤون أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة  ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 5الفصل   .ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،  المترشحين،ـ تقييم ملفات   ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص  من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضةتعيين أعضائها بقرار  ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم 4الفصل   .فتح المناظرةـ تاريخ    قائمة الترشحات،تمخـ تاريخ   ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :ويضبط هذا القرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة  ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار 3الفصل   .الترشحات قائمةختم    نتداب المترشح،اـ نسخة من قرار   : بالوثائق التالية مرفوقةطريق التسلسل اإلداري 
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سنوات التي تسبق تاريخ ختم قائمة ) 5(خالل الخمس ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون   األخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين   ابقة لألصل من شهائد المشاركة في الملتقيات  مطـ نسخ  ينوبه،ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اإلدارة أو من   للمترشح حق التنفيل، العلمية التي تخول ةـ نسخة مطابقة لألصل من الشهاد  ـ نسخة من القرار الضابط آلخر وضعية إدارية للمعني باألمر،  ،مساعد تقنيـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة  بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها ويكون تاريخ التسجيل المشار إليها أعاله أو يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات، ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق   .بالمناظرة المفتوحةـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص   أي عقوبة تأديبية،شهادة تثبت خلو الملف اإلداري للمترشح من  بأوالترشحات  نة بحساب كل س) 1(نقطة واحدة (ـ األقدمية العامة للمترشح   :مترشح طبقا للمقاييس التالية الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا إلى  كل  ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 6الفصل   .المترشح دليال على ذلك بحساب ) 2 (نقطتان(مساعد تقني ـ أقدمية المترشح في رتبة   ،)أقدمية ولة له بالمناظرة المفتوحة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص   ،)كل سنة أقدمية ) 0( يتراوح هذا العدد بين الصفر ومردوديته وانضباطه، اللتين تسبقان تاريخ ختم األخيرتين اإلدارة خالل السنتين ـ فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل   ،)20(ين والعشر ) 5( التي تسبق تاريخ ختم الترشحات بخمس  األخيرةسنوات )5 (ت له عقوبات تأديبية خالل الخمسـ تنفيل من ليس   ،))4(نقاط  ال يتجاوز العدد المسند الجملي أربع أنشارك فيه المترشح على  عن كل دورة تكوينية أو ملتقى )0.5(نصف نقطة (الترشحات    نقاط،

تقني وذلك على مساعد الشهادة المشترطة لالنتداب في رتبة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق نقطة ) 15(ـ تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة  ) 15(خمس عشرة : شهادة الدكتورا أو شهادة معادلة لها ٭   :حو التالي الن الوزير المكلف بشؤون المناظرة المشار إليها أعاله من قبل  نهائيا في المقبولين ـ تضبط قائمة المترشحين 8الفصل   .ألكبرهم سناتساوت أقدميتهم تعطى األولوية  وإذا  مساعد تقنيمن النقاط تكون األولوية ألقدمهم في رتبةوإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع   . عليهاالمترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل  ـ تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب 7الفصل   ).2(نقطتان  : معادلة لها من التعليم العالي أو شهادة األولىشهادة ختم المرحلة ٭   .نقاط) 5( خمس:  أو اإلجازة أو شهادة معادلة لهما شهادة األستاذية٭   .نقاط) 10 (عشر: شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها ٭   نقطة،  ديوسف الشاه  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   .الشباب والرياضة

ماجدولين الشارني                 وزيرة شؤون الشباب والرياضة

 جانفي 11قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في   
   المؤرخ في1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى  تور،بعد االطالع على الدس  إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،  .تقنيين بالسلك التقني لإلدارات العمومية يتعلق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب 2018

ة ـة ذات الصبغـالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومي المتعـّلـق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12 2011 سبتمبر 23ي  المؤرخ ف2011 لسنة 89المرسوم عدد  وخاصة  وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تممته،ةـاإلداري ،  
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 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 عدد باألمركما وقع تنقيحه وإتمامه المشترك لإلدارات العمومية،  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

 أفريل 13 في  المؤرخ2006 لسنة 1031 عدد األمروعلى   ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 114
ت العليا من المشاركة في كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادا المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط 2006 ين  الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوالمناظرات دارات العمومية كما شترك لإلالمالتقني النتداب تقنيين بالسلك المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات  2002 أكتوبر 15وعلى قرار وزير الرياضة المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   طاع العمومي،لالنتداب في الق   مركز التعيين  االختصاص  عدد الخطط   :ت الجدول التالي خطة موزعة وفق بيانا) 24(وعشرين  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعة 2الفصل   .ت العموميةادار لإلالمشتركالتقني تقنيين بالسلك  واأليام الموالية مناظرة خارجية باالختبارات النتداب 2018مارس  21وزارة شؤون الشباب والرياضة يوم بالفصل األول ـ تفتح   :قررت ما يلي   .2014 ديسمبر 22تمامه بالقرار المؤرخ في وقع إ

   ـ اإلدارة المركزية4
   ـ المرصد الوطني للرياضة1
   ـ المرصد الوطني للشباب1
   ـ المندوبية الجهوية بتونس1
   ـ المندوبية الجهوية بأريانة1
   ـ المندوبية الجهوية بمنوبة1
  بنزرتبة الجهوية  ـ المندوبي1
   ـ المندوبية الجهوية بباجة1
  بوزيدـ  المندوبية الجهوية بسيدي 1
   ـ المندوبية الجهوية بقابس1
   ـ المندوبية الجهوية بتوزر1
   ـ المندوبية الجهوية بالقيروان1

  اإلحصاء   خطة16

   ـ المندوبية الجهوية بالكاف1

  مركز التعيين  االختصاص  عدد الخطط
  ة ـ اإلدارة المركزي3
  المندوبية الجهوية بزغوان ـ 1
  المندوبية الجهوية بالقصرين ـ 1
  المندوبية الجهوية بسليانة ـ 1
  المندوبية الجهوية بتطاوين ـ 1

  الهندسة المدنية   خطط8
القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا 5الفصل   .إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة بالعنوان المذكور تونس، أو يتم 1004والرياضة، شارع محمد علي عقيد بالمنزه ـ وزارة شؤون الشباب : مضمون الوصول إلى العنوان التالي باسم السيدة وزيرة شؤون الشباب والرياضة بواسطة البريد ثائق المطلوبة  ـ ترسل مطالب الترشح مرفقة بالو4الفصل   .2018 فيفري 19تم قائمة الترشحات يوم  ـ تخ3الفصل     المندوبية الجهوية بجندوبة ـ 1  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية

ماجدولين الشارني                 وزيرة شؤون الشباب والرياضة

 جانفي 11 مؤرخ في ة شؤون الشباب والرياضةقرار من وزير  
اخلية بالملفات  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الد2018 تقني بالسلك التقني المشترك مساعد للترقية إلى رتبة     المؤرخ في1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى  بعد االطالع على الدستور،  إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،  .لإلدارات العمومية

ة ـة ذات الصبغـات المحلية والمؤسسات العموميالدولة والجماع المتعـّلـق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821األمر عدد وعلى   ،        2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد  وخاصة  وعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تممته،ةـاإلداري 
 المؤرخ في 2003 لسنة 2633أو تممته وخاصة األمر عدد المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته لتقني  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك ا1999

 المؤرخ في 2009 لسنة 114 واألمر عدد 2003 ديسمبر 23
  ،2009 جانفي 21
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الحيات رئيس الحكومة  المتعلق بتفويض بعض ص2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 323وعلى األمر الحكومي عدد  قدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ سنوات أ) 5(خمس  في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط التقنيون المترسموناألعوان  ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعاله 2الفصل   .ألحكام هذا القرار تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية وفقا  مساعدرتبة ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى ل األولالفص  :ما يلي  تقرر  . 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   لى وزير الشباب والرياضة، إ   ـ نسخة من القرار الضابط آلخر وضعية إدارية للمعني باألمر،  تقني،عون ح في رتبة ـ نسخة من قرار تسمية المترش  انتداب المترشح،ـ نسخة من قرار   :طريق التسلسل اإلداري مرفوقة بالوثائق التالية الشباب والرياضة عن شؤون أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة  ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله 5الفصل   .ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم  ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،  ـ تقييم ملفات المترشحين،  ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص تعيين أعضائها بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة  ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة يتم 4لفصل ا  .فتح المناظرةـ تاريخ    قائمة الترشحات،ختمـ تاريخ   ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،  :من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار  ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار 3الفصل   .الترشحاتقائمة ختم 

بحساب كل سنة ) 1(نقطة واحدة (ـ األقدمية العامة للمترشح   :مترشح طبقا للمقاييس التالية الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا إلى  كل  ـ تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم 6الفصل   .دليال على ذلكالمترشح ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها  قائمة الترشحات، ختمالمشار إليها أعاله أو يصل بعد تاريخ ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق   .بالمناظرة المفتوحةـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص   وبة تأديبية،عقالترشحات أو شهادة تثبت خلو الملف اإلداري للمترشح من أي سنوات التي تسبق تاريخ ختم قائمة ) 5(خالل الخمس ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون   األخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،و دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين أ   مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في الملتقيات ـ نسخ  ينوبه،ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اإلدارة أو من   للمترشح حق التنفيل،ـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية التي تخول  بحساب ) 2(نقطتان (  تقنيعونـ أقدمية المترشح في رتبة   ،)أقدمية ولة له بالمناظرة المفتوحة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص   ،)كل سنة أقدمية ) 0( يتراوح هذا العدد بين الصفر ومردوديته وانضباطه، اللتين تسبقان تاريخ ختم األخيرتين اإلدارة خالل السنتين  المنظمة من قبل ـ فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات  ،)20(والعشرين  ) 5(ـ تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية خالل الخمس   ، ))4(نقاط شارك فيه المترشح على أن ال يتجاوز العدد المسند الجملي أربع عن كل دورة تكوينية أو ملتقى ) 0.5(نصف نقطة (الترشحات  الترشحات بخمس قائمة ة التي تسبق تاريخ ختم سنوات األخير   نقاط،) 5(
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) 15(خمس عشرة : ة لها شهادة الدكتورا أو شهادة معادل٭   : تقني وذلك على النحو التالي عونالمشترطة لالنتداب في رتبة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق الشهادة نقطة ) 15(ـ تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة    . عليهاالمترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل  ـ تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب 7الفصل   ).1(نقطة واحدة  : معادلة لها شهادة الباكالوريا أو شهادة٭   ،)2(نقطتان : معادلة لها شهادة ختم المرحلة األولى من التعليم العالي أو شهادة ٭   .نقاط) 5( خمس: شهادة األستاذية أو اإلجازة أو شهادة معادلة لهما ٭   .نقاط) 10 (عشر: شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها ٭   نقطة،

 يوسف الشاهد  مةرئيس الحكو   اطلع عليه      .2018 جانفي 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   .الشباب والرياضةالمناظرة المشار إليها أعاله من قبل الوزير المكلف بشؤون  ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في 8الفصل   .عطى األولوية ألكبرهم سناأقدميتهم ت وإذا تساوت  تقنيعون من النقاط تكون األولوية ألقدمهم في رتبةوإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع 

ماجدولين الشارني                 وزيرة شؤون الشباب والرياضة
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عادل البرينصي، :  السادةبحضور و )رئيس الهيئة(منصري   برئاسة السيد محمد التليلي2017 ديسمبر 6بتاريخ  ئةاجتمع مجلس الهي  .2017ديسمبر 6 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 23عدد  من القانون األساسي 18الفصل عمال بأحكام    2017ديسمبر 6المنعقدة بتاريخ      ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة            ، للنظر في جدول )المدير التنفيذي( والسيد عمر بوستة نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي  :األعمال التالي
 .على المخطط العملياتي لالنتخابات البلديةالنظر في المصادقة  ـ 1
 .النظر في إجراءات االنتداب في بعض الخطط القارة الضرورية والعاجلة ـ 2
وجود عضوين على األكثر في نفس االختصاص في تركيبة كل هيئة  نائية وفي حالة التعذر إمكانية قبولقرر المجلس وبصفة استث : ثالثا .المصادقة على المخطط العملياتي لتنظيم االنتخابات البلدية المقدم من قبل اإلدارة التنفيذية : ثانيا .الظروف الحقا في أول مجلسنفيذي إلى عرض السّلم التقييمي لمطالب الترشح للخطط الوظيفية على المجلس للمصادقة على أن يتم فتح كامل دعوة المدير الت : أوال  :ـياوالت، قرر المجلس ما يلوبعد النقاش والمد .النظر في إمكانية انتداب أكثر من عضو داخل الهيئة الفرعية من نفس االختصاص ـ 3         التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .فرعية لالنتخابات
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عادل البرينصي، : السادةبحضور و )رئيس الهيئة( برئاسة السيد محمد التليلي منصري 2017 ديسمبر 8 بتاريخ اجتمع مجلس الهيئة  .2017ديسمبر 8 جلسة مجلس الهيئة بتاريخداوالت  لملخص التاليالمنشر يبات، لالنتخا 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 23عدد  من القانون األساسي 18الفصل عمال بأحكام    2017مبرديس 8المنعقدة بتاريخ   ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة  ، للنظر في جدول )المدير التنفيذي(لسيد عمر بوستة نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي وا   :األعمال التالي
 .البّت في مطالب االعتراض على قائمة الناخبين ـ 1
 .البّت في المذكرة المعدة من طرف المدير التنفيذي حول االنتدابات القارة للخطط المستعجلة ـ 2
 .رئيس الهيئة الفرعية لالنتخابات بألمانياالبت في االعتراض المقدم من مجموعة من األحزاب ضد  ـ 3
دة المركزية للنظم المعلوماتية إلى واإلذن للوح) 4(الموافقة على مطالب االعتراض على قائمة الناخبين المقدمة وعددها أربعة  :أوال :ي، قرر المجلس ما يلوبعد النقاش والمداوالت .البت في اإلعالم الوارد عن حزب نداء تونس بخصوص تجاوزات للحملة بدائرة ألمانيا ـ 4 اعتبار المؤيدات التي قدمتها األحزاب بخصوص انتماء رئيس الهيئة الفرعية لالنتخابات بألمانيا إلى طرف سياسي ال ترتقي إلى  : ثانيا  .إجراء عملية التصحيح عبر المنظومة ، كما أن إرباك الناخب مخالفة تخص فترة 2014 لسنة 18رار عدد  المتعّلق بضبط قواعد تنظيم الحملة كما تم تنقيحه بالق2014لسنة  28 من القرار عدد 40 إلى 32بدائرة ألمانيا وعدم اعتبار المعّلقة المطعون فيها من قبيل المخالفة االنتخابية على ضوء أحكام الفصول م الوارد عن حزب نداء تونس والمتعّلق بشبهات تجاوزات للحملة االنتخابية مراسلة وزارة الشؤون الخارجية بخصوص اإلعال : ثالثا .إثبات قاطع             التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .المصادقة على الموارد البشرية الخاصة بوحدة اللوجستيك حسب الملحق المصاحب لمحضر الجلسة : رابعا .قبول الترشحات ال الحملة
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  2017ديسمبر  11المنعقدة بتاريخ  الجلسة   مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات فيملخص مداوالت  عادل : وبحضور السيدة والسادة) رئيس الهيئة( برئاسة السيد محمد التليلي منصري 2017 ديسمبر 11اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ  .2017 ديسمبر11لالنتخابات، ينشر الملخص التالي لمداوالت جلسة مجلس الهيئة بتاريخ  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 23عدد  من القانون األساسي 18عمال بأحكام الفصل  ، للنظر في جدول )المدير التنفيذي(والسيد عمر بوستة  نجالء براهم البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر،   :األعمال التالي
 .النظر في ملف االنتدابات ـ 1
 .النظر في االستعدادات لالنتخابات البلدية ـ 2
 لسنة 16 من القانون عدد 101خبين لالنتخابات البلدية في اآلجال القانونية المنصوص عليها بالفصل الجمهورية إلصدار أمر دعوة النااإلذن بمراسلة رئاسة الحكومة حول نشر قرار روزنامة االنتخابات البلدية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومراسلة رئاسة ـ  : االستعدادات لمسار االنتخابات البلدية بخصوص : ثانيا  . للتنسيق حول برنامج العمل في األيام المذكورة2017مبر  ديس17 و16 و15الوفد الذي سيواكب عملية االقتراع والفرز أيام  يضم اإلدارة التنفيذية وأعضاء 2017 ديسمبر 12عقد اجتماع يخص متابعة مسار االنتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا يوم الثالثاء  : أوال  :وبعد النقاش والمداوالت، قرر المجلس ما يلـــــــــي . بدائرة ألمانيامتابعة مسار االنتخابات الجزئية ـ 3

 جانفي 6 و2016جويلية 11 جانفي و11 والفني للهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات على ضوء مداوالت مجلس الهيئة المدونة بتاريخ والمالي المتعّلق بضبط طرق التنظيم اإلداري 2014 أفريل 30 المؤرخ في 6بتقديم مشروع تنقيح القرار عدد  ةالتنفيذي مطالبة اإلدارةـ  .دعوة اإلدارة التنفيذية إلى تعديل وتنقيح المنهجية والروزنامة وعناصر التقييم المقترحة حول انتداب إطارات قارة بالهيئةـ  :االنتدابات بخصوص ملف : ثالثا .الساعة الثالثة بعد الزوال مع ممثلي أحزاب االئتالف الحاكم . .الساعة الحادي عشرة صباحا مع ممّثلي األحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب عدى أحزاب االئتالف الحاكم الثالث.  :عقد جلسة مع ممّثلي األحزاب الممّثلة داخل مجلس نواب الشعب كاآلتيـ  .اخلي من النظام الد13التونسية عمال بمقتضيات الفصل ع مداوالت مجلس الهيئة السابقة في الموقع اإللكتروني للهيئة وصفحتها الرسمية والرائد الرسمي للجمهورية ي واإلذن بنشر جم2014
مراجعة مشروع القرار المتعّلق بضبط تركيبة الّلجنة المكّلفة بالنظر في ملفات المترشحين لالنتداب في خطة إطارات بصفة قارة للعمل ـ   .2017           التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات   .ئةبالهي
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بالهيئة العليا المستقلة  والمتعّلق 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23عدد  من القانون األساسي 18عمال بأحكام الفصل    2017ديسمبر 16المنعقدة بتاريخ       ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة  عادل : السادةو ةوبحضور السيد) رئيس الهيئة( برئاسة السيد محمد التليلي منصري 2017ديسمبر  16 مجلس الهيئة بتاريخ اجتمع .2017 ديسمبر16لالنتخابات، ينشر الملخص التالي لمداوالت جلسة مجلس الهيئة بتاريخ  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل   .2018أفريل  29 على أن يقع االقتراع، بالنسبة لألمنيين والعسكريين، يوم 2018 ماي 6تعديل روزنامة االنتخابات البلدية وتأخيرها إلى يوم  : أوال  :وبعد النقاش والمداوالت، قرر المجلس ما يلـــــــــي  : للنظر في جدول األعمال التاليالجربوعي،أنيس  ، رياض بوحوشي،)مهمة في ألمانيا(، نجالء براهم )مهمة في ألمانيا(بوعسكر، البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق 
  التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات   .ان ودون انتظار اآلجال القصوىالناخبين في اإلبكما قرر المجلس مراسلة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية قصد نشر الروزنامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإصدار أمر دعوة  . يوم االقتراع بالنسبة لألمنيين والعسكريين2018 أفريل 29 على أن يكون يوم 2018 ماي 6يوم االقتراع يكون يوم ـ  .2018اي  م5يوافق  االنتخابي يوم الصمتـ  .2018 ماي 4 وانتهاءها يوم 2018 أفريل 14انطالق الحملة يوم ـ  .2018 فيفري 22 وانتهاءها يوم 2018 فيفري 15انطالق فترة قبول الترشحات يوم ـ    2018 جانفي 6 وتنتهي يوم 2017 ديسمبر 19فتح فترة تسجيل تنطلق يوم ـ  :وفق التفصيل التاليالمصادقة على روزنامة االنتخابات البلدية المرفقة بمحضر الجلسة  ـ 1
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عادل : وبحضور السيدة والسادة) رئيس الهيئة( برئاسة السيد محمد التليلي منصري 2017 ديسمبر 17لس الهيئة بتاريخ اجتمع مج .2017ديسمبر 17لالنتخابات، ينشر الملخص التالي لمداوالت جلسة مجلس الهيئة بتاريخ  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا المستقلة 2012سمبر  دي20 المؤرخ في 2012 لسنة 23عدد  من القانون األساسي 18عمال بأحكام الفصل    2017ديسمبر 17المنعقدة بتاريخ   ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة        التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .تم التصريح بالنتائج حسب القرار المصاحب لمحضر هذه الجلسة  : قرر المجلس ما يلي،وبعد النقاش والمداوالت  .التداول وإعالن نتائج االنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا  :نظر في جدول األعمال التالي للالجربوعي، أنيس) بألمانيا فعبر الهات(نجالء براهم  ،)عبر الهاتف بألمانيا( بوعسكرنبيل العزيزي، فاروق رياض بوحوشي، البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، 
 



  5عـــدد   2018 جانفي 16 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   218صفحــة 

 2017ديسمبر 21المنعقدة بتاريخ   ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة   عادل : يدة والسادةوبحضور الس)  الهيئةرئيس(منصري  برئاسة السيد محمد التليلي 2017 ديسمبر 21 مجلس الهيئة بتاريخ اجتمع .2017ديسمبر 21لالنتخابات، ينشر الملخص التالي لمداوالت جلسة مجلس الهيئة بتاريخ  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 23عدد  من القانون األساسي 18عمال بأحكام الفصل    : للنظر في جدول األعمال التالينجالء براهم، بوعسكر،نبيل العزيزي، فاروق رياض بوحوشي، البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، 
 . وذلك على ضوء المخطط المعد من اإلدارة التنفيذية2018ستراتيجية لمسار االنتخابات البلدية لسنة تحديد وضبط الرؤية اال ـ 1
 .التجمع المنحلالمصادقة على عقود اقتناء مقرات اإلدارات الفرعية بكّل من قبلي وتوزر وأريانة وإتمام إجراءات التعاقد مع لجنة تصفية أمالك  ـ 2
 .تسجيل موقف السيدة نجالء براهم والسيد فاروق بوعسكر بخصوص اإلجراءات والموقف من قرار تأجيل اإلنتخابات البلدية ـ 3
 .التداول والبّت في خصوص مسألة الحضور واالتصال عبر الهاتف ـ 4
قرر المجلس إعداد قرار ترتيبي ينّظم عملية الحضور والمشاركة في أعمال المجلس وذلك في أقرب اآلجال تطبيقا لمقتضيات  : ثانيا .وتشريك كافة األعضاء في مداوالت المجلس والقرار يجب أن يتم اتخاذه في مجلس الهيئة لبقية الناخبين وتسجيل السيدة نجالء براهم موقفها بخصوص احترام إجراءات االستدعاء لمجلس الهيئة 2018 ماي 6ووالعسكريين  لألمنيين 2018 أفريل 29ض تأجيل االنتخابات البلدية إلى موعد طلب السيد فاروق بوعسكر تسجيل موقفه بخصوص رف : أوال  :ي قرر ما يل،والمداوالتوبعد النقاش   . 2017 ديسمبر 11التداول والقرار بخصوص االنتدابات الجديدة وما تم المصادقة عليه سابقا من مجلس الهيئة بتاريخ  ـ 5 كّلفة بالنظر في ملفات المترشحين النتداب إطارات بصفة قارة للعمل في قرر المجلس إصدار قرار يتعّلق بضبط تركيبة الّلجنة الم : ثالثا . من النظام الداخلي وتعليق العمل بهذا اإلجراء في انتظار صدور القرار13الفصل  البشرية، منسق اإلدارة الفرعية بسليانة، منسق اإلدارة الفرعية وحدة التكوين االنتخابي، رئيس وحدة الوسائل العامة، رئيس وحدة الموارد رئيس الوحدة المركزية للعمليات، رئيس الوحدة المركزية لألنظمة المعلوماتية، رئيس وحدة اللوجستيك، رئيس : الهيئة وهذه الخطط هي   .2017 ديسمبر 22كما قرر المجلس البدء في عملية الفرز األولى لمطالب الترشح يوم الجمعة  .برمجيات) 2(بباجة ومطوري 
  التليلي منصريمحمد    لالنتخاباترئيس الهيئة العليا المستقلة    .تأجيل النظر في بقية النقاط المدرجة بجدول األعمال ـ 1
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 2017ديسمبر 25المنعقدة بتاريخ   ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة   عادل : وبحضور السيدة والسادة)  الهيئةرئيس(منصري لي  برئاسة السيد محمد التلي2017  ديسمبر25 مجلس الهيئة بتاريخ اجتمع .2017 ديسمبر25لالنتخابات، ينشر الملخص التالي لمداوالت جلسة مجلس الهيئة بتاريخ  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 23عدد  من القانون األساسي 18عمال بأحكام الفصل  والسيد عمر بوستة  أنيس الجربوعي، نجالء براهم، بوعسكر،نبيل العزيزي، فاروق رياض بوحوشي، البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن،    :، للنظر في جدول األعمال التالي)المدير التنفيذي(
ت اإلدارات الفرعية بكل من قبلي وتوزر وأريانة وإتمام إجراءات التعاقد مع لجنة تصفية أمالك النظر في ملف عقود اقتناء مقرا ـ 1 اإلدارة الفرعية  وصادق المجلس على شراء مقر اإلدارة الفرعية بقبلي وإتمام إجراءات شراء مقر اإلدارة الفرعية بتوزر وكذلك شراء مقر .التجمع  .ة باستيفاء إجراءات االقتناء وإمضاء العقودبأريانة واإلذن للسيد رئيس الهيئ
 .هذا المجال حّتى تحّقق هذه المرحلة غاياتها دعوة اإلدارة التنفيذية إلى مزيد العناية بالتحسيس في 2018 جانفي 6قرر المجلس في خصوص مرحلة التسجيل التي تنتهي يوم  ـ 2
 .ين لالنتخابات البلدية مع سجل الناخبين السابققرر المجلس اعتماد ملحق تكميلي لنشر قائمة الناخب ـ 3
 السيد رياض بوحوشيـ  السيد أنور بن حسنـ  )نائب رئيس( السيد نبيل بفونـ  )رئيس(السيدة نجالء براهم ـ  :لجنة االقتراع والفرز.  السيد أنيس الجربوعي ـ السيد نبيل العزيزيـ   )نائب رئيس( السيد نبيل بفونـ  )رئيس(السيد عادل البرينصي ـ  :لجنة االعتماد واالتصال والتحسيس.  السيدة نجالء براهم ـ  السيد نبيل بفونـ  )نائب رئيس(السيد فاروق بوعسكر ـ  )رئيس(السيد أنور بن حسن ـ  :لجنة الحملة والترشحات.  برينصيالسيد عادل الـ  السيد نبيل العزيزيـ  )نائب رئيس(السيد رياض بوحوشي ـ  )رئيس(السيدة نجالء براهم ـ  :لجنة التسجيل.  :تعديل تركيبة لجان متفرعة عن عمل مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على النحو التالي ـ 4



  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: نسخة مطابقة       التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات   السيدة نجالء براهمـ  لسيد رياض بوحوشي اـ  )نائب رئيس( السيد نبيل بفونـ  )رئيس(السيد أنور بن حسن ـ  :لجنة قيادة ومتابعة المسار.  نجالء براهمـ  نبيل العزيزيـ  )نائب رئيس( أنيس الجربوعيـ  )رئيس(السيد محمد التليلي منصري ـ  :لجنة الصفقات.  السيد عادل البرينصيـ  السيد فاروق بوعسكرـ  بيل العزيزيالسيد نـ  السيدة نجالء براهمـ  )نائب رئيس( السيد أنور بن حسنـ  )رئيس(السيد نبيل بفون ـ  :لجنة التكوين. 
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دخــل مـوقع الـواب الخـــاص 

باملطبعة  الرسمية للجمهورية 

التونسية يف االشتغال ابتداء من 

22 جانفي 2009 تحت العنوان 

اإللكرتوني التالي :

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا املوقع يف ثالث لغات يف آن واحد العربية واإلنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا املوقع على املحاور األساسية التالية : 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانني وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،  -

الرائد الرسمي لإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية،   -

الرائد الرسمي إلعالنات املحكمة العقارية،   -

املجالت القانونية.  -

كما يمكن ملستعمل املوقع أن ينتفع بخدمة إدراج 

اإلعالنات القانونية والشرعية يف أقراص مضغوطة 

من خالل استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا باملوقع.



  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

  
      

  




