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قـرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد         
في تعلق بالطعن  ي2018 جانفي 23 مؤرخ في 1/2018 راقبة  والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لم2014أفريل  22 المؤرخ في 2014 لسنة 89وعلى القرار الجمهوري عدد   القوانين، المتعّلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 2014أفريل  18 المؤرخ في 2014 لسنة 14وعلى القانون األساسي عدد    منه،145 و65 و64و 21 و15 و10لفصول طالع على الدستور وخاصة ابعد اال  إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين، ،باســـم الشعـــب  .والتشريعية والجهوية والبلديةاستثنائية لألعوان العموميين المترشحين لالنتخابات الرئاسية  المتعلق بمنح عطلة 78/2017دستورية مشروع القانون عدد  روع القانون عدد وعلى عريضة الطعن في دستورية مش  ،2018 جانفي 2نواب الشعب بتاريخ والتشريعية والجهوية والبلدية والمصادق عليه من قبل مجلس استثنائية لألعوان العموميين المترشحين لالنتخابات الرئاسية  والمتعلق بمنح عطلة 78/2017وعلى مشروع القانون عدد   دستورية مشاريع القوانين،

من الّنواب  وتتض2018 جانفي 8 بتاريخ 1/2018تحت عدد النائبان صالح البرقاوي وغازي الشواشي والمرسمة بكتابة الهيئة التي رفعتها مجموعة من الّنواب بمجلس نواب الشعب يمثلها المترشحين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية  المتعلق بمنح عطلة استثنائية لألعوان العموميين 78/2017   . ريم الثائري– عبد الرؤوف الماي –الشواشي  غازي – إبراهيم بنسعيد – عماد الدائمي –مبروك الحريزي  – نعمان العش – سامية حمودة عبو –ألفة السكري الشريف  – نزهة بياوي – سعاد الزوالي حمزة – ريم محجوب –جعيدان  رياض – بشرى بالحاج حميدة – صبرين القوبنطيني –الحفيظ  ناجية بن عبد – ليلى الحمروني – ليلى أوالد علي –أحمد  مصطفى بن – إبراهيم ناصف – مروان فلفال –سهيل العلويني  – الصحبي بن فرج – عبادة الكافي – خولة بن عائشة –لعروسي ا هاجر – هدى سليم – مريم بوجبل – الناصر الشنوفي –بوحوال  سماح – رابحة بن حسين – محمد الطرودي –توفيق والي  – نجيب  الترجماني – نادية الزنقر – ليلى الزحاف –الناصفي  حسونة – صالح البرقاوي –عبد الرؤوف الشريف : تي ذكرهم اآل

وقد تضمنت عريضة الطعن نعيا على مشروع القانون عدد   .والجهوية والبلديةلألعوان العموميين المترشحين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية نائية الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بمنح عطلة استثالمرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من الّنواب بمجلس نواب  والمتضمن مالحظات الحكومة بخصوص الّطعن 2018جانفي  11وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ   المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،  الطعن مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضةوبعد اإلطالع على ما يفيد إعالم رئيس الجمهورية ورئيس 
المشار إليها بالّطالع من  مخالفة لمقتضيات ومقاصد الفصول في دستورية بعض أحكامه، ما اعتبره الطاعنون 78/2017 في االدعاء بمخالفة مشروع القانون الماثل لمقتضيات : أوال  :ّتبون تفصيل ذلك تالياالدستور حسب ما ير سي طبقا لالنتخابات وهو ما يفترض أن يكون في شكل قانون أساقانون عادي في حين أن مضمونه يعد جزءا من القوانين المنظمة على هذا المشروع تقديمه في شكل  حيث يعيب الّطاعنون  : من الدستور65الفصل  يجعله مشوبا بعدم  عضوا فقط مما 92المصادقة عليه بموافقة الدستور، في حين أن هذا المشروع موضوع الطعن تمت  من 64التصويت عليه بالجلسة العامة عمال بأحكام الفصل يوجب حصوله على األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس خالل  من الدستور األمر الذي 65ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  لدستور في من جانب ثان وهو ما يخرق مبدأ المساواة المضمن بااالستثنائية في جانب أول وفي الحصول على األجر دون إسداء عمل والتشريعية والبلدية والجهوية، ويتمّثل هذا االمتياز في العطلة البقية التي من حّقها الّتنافس االنتخابي في إطار االنتخابات الرئاسية  من المواطنين دون المواطنين من خالل االمتياز الذي يسنده إلى فئةحيث ينعي الّطاعنون على المشروع الماثل تكريسه لّالمساواة بين    منه 21الفقرة الثالثة من توطئة الدستور والفصل في الّطعن بعدم دستورية المشروع لمخالفته مقتضيات : ثانيا  .الدستورية ويقتضي رده برمته   .المساواةلما يثيره من تعارض مع أحكام الدستور من ناحية خرقه لمبدأ وتأسيسا على ذلك يرى الطاعنون أن المشروع حري بالرد   .الفقرة الثالثة من توطئته وفي فصله الواحد والعشرين
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مومي ووجوب اتخاذها الحرص على حسن الّتصرف في المال الع يعد خرقا لقاعدة العمل المنجز وتعارضا مع واجبها في وهو مامن المال العام على حساب المجموعة الوطنية ودافعي الضرائب لكونها تساهم في تمويل الحمالت االنتخابية ألعوانها المترشحين ترتكب خطأ إهدار المال العام وسوء الّتصرف في موارد الدولة يّتجه العارضون من خالل هذا المطعن إلى اعتبار أن الدولة   اشر من الدستورلمقتضيات الفصل العفي الطعن بعدم الدستورية لمخالفة المشروع المعروض : ثالثا ة الثالثة من الفصل لمخالفة المشروع الماثل لمقتضيات الفقرعلى هذا التعليل يطلب العارضون قبول الطعن من هذا الجانب زمة لصرفه حسب أولويات االقتصاد الوطني، وبناء للتدابير الال طعنهم فإّنهم يطلبون الّتصريح بعدم دستورية مشروع القانون عدد وتأسيسا على كّل ما عرضه الطاعنون في مجمل مستندات   . من الدستور ما يّتجه معه الّتصريح بعدم دستوريته15الفصل العارضين يعتبرون مشروع القانون الماثل مخالف لمقتضيات من الّطعن فإن يفقدها نزاهتها ونجاعتها، وبناء على هذا الجانب أساسها وهو الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام كما المالية وهو ما يمس من المبادئ التي تنّظم اإلدارة وتعمل على األعوان على حساب خدمة المرفق العام وعلى حساب توازناتها جهوية يحول الدولة إلى مساند لهؤالء والّتشريعية والبلدية والاألجر لألعوان العموميين المترشحين لالنتخابات الرئاسية حيث يذهب العارضون إلى أن إقرار عطلة استثنائية خالصة    من الدستور 15لمقتضيات الفصل في إثارة عدم الدستورية لمخالفة المشروع المعروض : رابعا  .العاشر من الدستور
تدفع الحكومة هذا المطعن بتوضيح المقصود من عبارة    من الدستور65لمقتضيات الفصل في الرد على المطعن المتعّلق بمخالفة المشروع : أوال  :بمالحظاتها المفصلة تالياوفي ردها على ما جاء بعريضة الّطعن تقدمت الحكومة  .65 و64 و21و 15 و10ام توطئة الدستور وفصوله  لمخالفته أحك78/2017 بحصر القانون االنتخابي في شكل قانوني أساسي دون أن  65 من الفصل 2 من الفقرة 7الدفع بما أقره الدستور في المّطة  إلى القانون االنتخابي، وتستند الحكومة في تعليل هذا  133و  90 و 82 و 74 و 55 و 54 و 34أحالها الدستور في فصوله وإجراءات تنظيم االنتخابات والّتصريح بنتائجها والّطعن فيها وقد المتعّلقة بالعملية االنتخابية أصال كشروط الّترشح واالنتخاب العبارة في الّنصوص  الدستور حيث تذهب إلى حصر مفهوم هذه من 65 من الفصل 2الواردة في الفقرة " قانون االنتخابيال"

  .لة االنتخابيةالحمالحملة االنتخابية تضمن عدم استعمالها أو استعمال وسائلها في  خالل فترة ائيةرة من خالل منح أعوانها عطلة استثنبحياد اإلداالّتشريع الفرنسي، كما أّنه يحّقق غاية دستورية أخرى تتعّلق االنتخابية وهو ما يوجد له نظير في القانون المقارن على غرار  إلنجاح العملية المترشحين من األعوان العموميين في االنتخاباتالمطعون فيه يحّقق غاية دستورية تتمّثل في تيسير مشاركة وعلى عكس ما يراه العارضون فإن الحكومة ترى أن المشروع   .لألصناف المذكورة ضمن عريضة الدعوىالمشروع يفتقر إلى الجدية والوجاهة بسبب االختالف الجوهري واة صلب مساأن ادعاء العارضين بتكريس الالوتعتبر الحكومة   .يشمل كّل األعوان العموميين وال يميز بينهمالسياق بالقول أن المشروع الماثل ال يمس بمبدأ المساواة لكونه وتعارض الحكومة في ردها ما اتجه إليه العارضون في هذا   .لرأي في فقه القضاء الدستوري التونسي والفرنسيهذا اقد يوجد من اختالفات بين الفئات واألصناف والوضعيات، ويتأكد يعني أيضا االلتزام بالتطابق الّتام بين الجميع دون االلتفات إلى ما كان ذلك في إطار ضيق وغايتها تحقيق أهداف دستورية كما ال المساواة ليس مبدأ مطلقا لكونه يحتمل بعض االستثناءات إذا نون فإن مبدأ ترد الحكومة بأّنه خالفا لما ذهب إليه الّطاع   منه21الفصل المعروض لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدستور ولمقتضيات في الرد على المطعن المتعّلق بمخالفة المشروع : ثانيا  .هذا المطعنوالتي تتخذ شكل قانون عادي، ولهذه األسباب تطلب الحكومة رد دنيين والعسكريين بالضمانات األساسية الممنوحة للموظفين الم من الدستور والمتعلقة 65يخضع ألحكام الفقرة األولى من الفصل شاملة، وتبعا لما تم بيانه فإن هذا المشروع موضوع الّطعن هذا السياق غير أن هذين القانونين هما اآلن موضوع إعادة نظر  من الممكن تنقيح القانونين المذكورين في الحكومة إلى أنه كانيندرج في إطار الحقوق الممنوحة لألعوان العموميين، وتذهب العمومية وأعوان الدواوين والمنشآت العمومية وتبعا لذلك فهو  والمتعّلقين بالّنظامين األساسيين ألعوان الوظيفة 1985 لسنة 78 وعدد 1983 لسنة 112الماثل يعتبر مكمال للقانونين عدد  القانون وتضيف الحكومة في تأكيد هذا الّتوجه بأن مشروع  .تختص مثال بتمويل االنتخاباتالّنصوص التي تتفرع مباشرة عن القانون األساسي االنتخابي كالتي تشمل هذه العبارة كّل الّنصوص المرتبطة باالنتخابات بما في ذلك القوانين االنتخابية، وترى الحكومة أّنه ليس من الوجاهة أن بتستوعب هذه العبارة الّنصوص التي لها عالقة بصفة غير مباشرة 
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قانون بخصوص ما ادعاه العارضون من خرق مشروع الأ ـ    من الدستور10المطعون فيه لمقتضيات الفصل في ردها على المطعن المتعّلق بمخالفة المشروع : ثالثا  .وتطلب ردهوبناء على الّتوجه تدفع الحكومة بعدم وجاهة هذا المطعن  .ي عديد المسائل المرتبطة بوضعيات الموظفين واألجراءفاالختالف البين بين أحكام قانون الوظيفة العمومية ومجّلة الشغل القطاع غير العمومي هي عالقة شغلية تعاقدية وهو ما يفسره مع اإلدارة هي عالقة نظامية في حين أن العالقة بين األجير في وفي جانب آخر ترى الحكومة أن العالقة بين الموّظف العمومي  ل ويتنزل ضمن هذا السياق أيضا التمّتع بمختلف أصناف العطوالحريات المكرسة صلبه على غرار حق الّترشح لالنتخابات، للمشرع صالحية ضبط الضمانات الّالزمة للتمّتع بممارسة الحقوق ترد الحكومة على هذا الجانب من المطعن بأن الدستور أوكل  لقاعدة العمل المنجز   حياد اإلدارةفي الرد على اإلدعاء بخرق المشروع المطعون فيه لمبدأ أ ـ    من الدستور15القانون لمقتضيات الفصل في رد الحكومة عن المطعن المتعّلق بمخالفة مشروع : رابعا  .يتعين رفضهلوجاهة هذا المطعن ما  يؤسسأو ميزانيات منشآتها العمومية، وبناء عليه فليس ثمة إذن ما   ألّنه لن تكون فيه كلفة إضافية سواء على ميزانية الدولة المشاركة في الحياة السياسية وليس في ذلك إهدار للمال العام ر أن الدولة بهذا المنح تشجع أعوانها العموميين على اعتبالالنتخابات وعلى العكس مما أثاره الّطاعنون تذهب الحكومة إلى هذا الصنف من العطل لألعوان العموميين المترشحين  ُتسندوفيه إهدار للمال العام غير وجيه ألن أغلب األنظمة الديمقراطية األجر لألعوان العموميين بكونه تمويال مقّنعا للحملة االنتخابية ئية خالصة حيث تعتبر الحكومة أن اإلدعاء بمنح عطلة استثنا  الدستور من 10 من الفصل 3المشروع المعروض لمقتضيات الفقرة في ردها على ما أثاره العارضون بخصوص خرق ب ـ   .المنجزالعموميين بمقتضى نص تشريعي ال يعد خرقا لقاعدة العمل  تبعا لذلك أن منح عطلة خالصة األجر لألعوان وترى الحكومة .العمومية من مجّلة المحاسبة 112 إلى 108المحددة بالفصول من بممارسة حقوق معينة كما أّنها غير مشمولة بقائمة االستثناءات قبيل االستثناءات على قاعدة العمل المنجز باعتبارها مرتبطة فال تعد هذه العطل حينئذ من  المقررة في الّتشريع الّنافذ، ولذلك

 ضمان حق ح األعوان العموميين والحفاظ على حياد اإلدارة ال يكون ومن هذا المنطلق تعتبر الحكومة أن تحقيق المالءمة بين ضمان  من القانون االنتخابي، 53الفضاء اإلداري العمومي تطبيقا للفصل األنشطة المسموح بها قانونا خالل الحملة االنتخابية خارج المترشحين غير العموميين يقتضي تمكينه من حّقه في القيام بكّل ى حظوظ متساوية مع باقي العون العمومي في الحصول علتدفع الحكومة هذا الوجه من المطعن بالقول إنترش ة وجاهة في الّطعن  بتمكين هؤالء من عطلة استثنائية خالل فترة الحملة االنتخابية، إالحقهوتأسيسا على ذلك ترى الحكومة أّنه ليس ثمن ردعلىب ـ  .في المشروع الماثل من هذا الجانب األمر الذي يتعي دعاء بخرق مشروع القانون لمبدأ في الرما  استمرارية المرفق العام اإلد ية الّطعن من هذا الوجه ألند احتماالت قد ال تتحّقق واقعا فال يمكن حيث تدفع الحكومة بعدم جدة قانونية للجزم بوجود خرق دستوري في يثيره الّطاعنون هو مجرالمشروع الماثلحينئذ أن تكون حج حين وترى ال .نصعدم منح عطلة استثنائية للمترش خرق مبدأ لالنتخابات من األعوان العموميين ال يحول دون تمّتعهم بعطل حكومة أن عاء بأنة إذن ما يوجب اإلدة فليس ثمراحة سنويهذا عالوة . استمرارية المرفق العام مرتبط بصدور هذا النص لماثل يندرج في على ما تراه الحكومة من أن موضوع المشروع ا ثل تم رفعه لدى الهيئة في اآلجال القانونية حيث أن الّطعن الما  :من حيث الشكل  الهيئــــــــة  .تطلب القضاء بردهتقديرها لعدم وجاهة هذا الجانب من الّطعن واقعا وقانونا فهي الحق في الّترشح لالنتخابات، وعلى هذا األساس واعتبارا في  من الدستور المتعّلقة بضمان 34إطار ما تقتضيه أحكام الفصل  وفقا لإلجراءات الواجب احترامها حسب داللة  وممن لهم صفة  لسنة 14 من القانون األساسي عدد 20 و19 و18الفصول 
ول من لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالّتالي فهو حري بالقب المتعلق بالهيئة الوقتية 2014 أفريل 18 المؤرخ في 2014 ملية االنتخابية الواردة في الفصل وحيث أن مختلف مراحل الع واالقتراع والّترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون، من الدستور على أن حقوق االنتخاب 34نص الفصل يحيث  : لوحدة القول فيها65 و21لتوطئة الدستور وفصليه عن المطاعن المتعّلقة بمخالفة مشروع القانون المعروض   :من حيث األصل  .هذه الّناحية

خذ القانون أن يّتعلى  من الدستور 65وحيث ينص الفصل   أعاله مترابطة وال يمكن الفصل بينها،34  االنتخابي شكل قانون أساسي،
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 حين من القطاع العام إسنادوحيث أنة للمترشده الدستور في الفقرة  االنتخابية وهو ما يستوجب تنظيمه بقانون أساسي، الحملة أو القطاع الخاص يرتبط ارتباطا وثيقا بالترشح وخوض عطلة استثنائيمبدأ المساواة الذي جس المترشحين من القطاع العام والقطاع الخاص هم في  على وضعيات متجانسة، يمنع تطبيق قواعد مختلفة 21الثالثة من توطئته وكذلك في فصله وحيث أن لذلك ال  األحكام المتعلقة باالنتخابات وتبعا نفس الوضعية إزاءوحيث أن   .المطاعن المثارة من هذه الّناحية مما يّتجه معه رد إطار القانون األساسي الذي يصدر للغرضمومي وحياد اإلدارة وتنظيمها واستمرارية المرفق العام في العالحملة االنتخابية ال يتعارض ومبادئ حسن التصرف في المال  بمناسبة عطلة استثنائية لألعوان العموميين إسنادحيث أن  : من الدستور لوحدة القول فيها15 و10للفصلين عن المطاعن المتعّلقة بمخالفة مشروع القانون المعروض   ،65و 21ستورية لخرقه مضمون توطئة الدستور وفصليه بعدم الدوحيث أضحى تبعا لذلك مشروع القانون المعروض مشوبا  ،المادة االنتخابية المنصوص عليه بالدستوروأن ذلك يشكل خرقا لمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في ع قطاع دون آخر بعطلة استثنائية خاصة ييمكن التمييز بينهم بتمت

لّتصريح بعدم دستورية مشروع القانون الّطعن شكال وفي األصل ا قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانينقررت   وبعد المداولة،  ولهذه األسباب،   لطفي طرشونة  ليلى الشيخاوي  سامي الجربي  نجيب القطاري  مهدي قريصيعةعبد السالم ال  الهادي القديري  وحرر في تاريخه  .طرشونة عضو الهيئةعضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي ريصيعة النائب األول قالهيئة وعضوية السادة عبد السالم المهدي لهادي القديري رئيس  برئاسة السيد ا2018 جانفي 23الثالثاء وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم   .المترشحين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية المتعّلق بمنح عطلة استثنائية لألعوان العموميين 78/2017عدد 
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 أفريل 7عقد الضمان عند أول طلب المبرم في بالموافقة على  يتعلق 2018  جانفي22 مؤرخ في 2018 لسنة 3قانون عدد         
المسند لفائدة الشركة الوطنية للتنمية والمتعلق بالقرض  بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 2017 بقيمة ستون وزيع المياه تالمسند لفائدة الشركة الوطنية الستغالل والجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض  بين حكومة 2017 أفريل 7المبرم في و الملحق بهذا القانون د الضمان عند أول طلبفصل وحيد ـ تمت الموافقة على عق  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبموافقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجةوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة تالستغالل و تمويل مشروع إنجاز لمساهمة في ل) 60.000.000(مليون أورو  ــ  محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018  جانفي22تونس في   .كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ   .ة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة جلب المياه المعالجةمحط ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ

  جانفي9 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس    :ضيريةاألعمال التح) 1
ــ  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبموافقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدوليعلى اتفاقية قرض بين حكومة مياه البحر بصفاقس ووحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية  يتعلق 2018 جانفي 22 مؤرخ في 2018 لسنة 4قانون عدد     .2018 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ

  جانفي9 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستموافقتهو نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1
2018.  

لية  جوي14المبرمة في قرض الوعلى اتفاقية ، 2017جويلية  14، المبرمة بتونس في إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقسالجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع فصل وحيد ـ تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة 
بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون  2017 قا فالوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة والخاضعين لمختلف األنظمة األساسية العامة أن يطلبوا مغادرة ن يل ـ يمكن بصفة استثنائية لألعوان العمومياألوفصل ال  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(نيبالمغادرة االختيارية لألعوان العمومي يتعلق 2018 جانفي 23 مؤرخ في 2018 لسنة 5قانون عدد     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 جانفي 22تونس في   .لةكقانون من قوانين الدوينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ   .والملحقة بهذا القانون) 36.676.000.000(مليون يان ياباني  مليار وستمائة وستة وسبعون  بمبلغ قدره ستة وثالثونالدولي ة العمومية ام هذا القانون على أعوان الوظيفتنسحب أحك  .للشروط الواردة بهذا القانون سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم ) 5(االجتماعي، عن خمس الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق فترة  ـ يشترط لالنتفاع بأحكام هذا القانون أال تقل 2الفصل   .موميةوالمؤسسات والمنشآت الع ــ  .أو اإلشراف اإلداري  التسلسل اإلداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل الوظيف طبقا ألحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق ب على العون العمومي الراغب في مغادرة  ـ يج3الفصل   .المطالب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ

  جانفي10 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستدقتهومصا نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1
2018.  
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ى اللجنة نهائية وغير قابلة وتعتبر المطالب المعروضة عل  .الحكومةاإلداري إزاء األعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو اإلشراف تعرض مطالب المغادرة االختيارية بعد حصولها على الموافقة  تصرف دفعة أجرا شهريا صافيا ) 36(المعادل لستة وثالثين  من هذا القانون، تساوي المبلغ 3بالفصل المنصوص عليها  الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة نلألعوان العموميييتكفل المشغل األصلي بدفع منحة مغادرة جزافية،  ـ 5الفصل   .ن أن يكون القرار معّلالوفي صورة رفض المطلب يتعي  .العون العمومي المعنيتوازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه من هذا القانون البت في المطالب المقدمة باالعتماد خاصة على  3 ـ تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4الفصل   .للرجوع فيها رد المستوجب بعنوانها والضريبة على الدخل ومن الخصم من المالحتساب منحة المغادرة االختيارية، وتعفى هذه المنحة من العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة االختيارية كأجر مرجعي يتم اعتماد األجر الشهري الصافي األخير الذي تقاضاه العون   .وريةواحدة وبصفة ف   .والضريبة على الشركات دخل األشخاص الطبيعيين طبقا ألحكام مجلة الضريبة على

من  %50وال يمكن في جميع الحاالت أن تفوق منحة المغادرة  االنقطاع من صور صورة االختيارية  ـ تعتبر المغادرة 7الفصل   .صحيةعلى أن يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية اليتمتعوا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارستهم لنشاط مهني، العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة، ما لم اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية يتمتع األعوان العموميون المغادرون بصفة   ـ6الفصل   .القانونية لإلحالة على التقاعدالفاصلة بين تاريخ المغادرة االختيارية وتاريخ بلوغه السن التي كان سيتقاضاها العون العمومي خالل الفترة األجور الصافية  رون بصفة  ـ يتمتع األعوان العموميون المغاد8الفصل   . العموميةوالمنشآتوالجماعات المحلية والمؤسسات المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة العموميين األعوان النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب  بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع اختيارية للوظيف    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 جانفي 23تونس في   .كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ   .للجمهورية التونسيةبالرائد الرسمي  ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره 10الفصل   .وإجراءات وآجال تطبيق األحكام الواردة بهذا القانون ـ تضبط بمقتضى أمر حكومي اآلليات المرافقة وصيغ 9الفصل   .الجاري به العمل
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 جانفي 25  مؤرخ فيمجلس نواب الشعبمن رئيس قرار    

لترشحات لعضوية مجلس هيئة بفتح باب ايتعلق  2018   :الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك في األصناف التاليةلعضوية مجلس هيئة  ات يفتح باب الترشح ـالفصل األول  :  رر ما يليــق  .    بتلقي الترشحات والبّت فيهاوعلى مداوالت اللجنة االنتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة    منه،  93ة الفصلوعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاص  ،بهيئة الحوكمة الرشيدة  ومكافحة الفساد  المتعلق2017أوت  24مؤرخ في ال 2017 لسنة 59وعلى القانون األساسي عدد  ،الدستوربعد االطالع على   مجلس نواب الشعب، رئيس إن  .ومكافحة الفساد الحوكمة الرشيدة
 قاض عدلي، ـ 1
 قاض مالي، ـ 2
 قاض إداري، ـ 3
 محام، ـ 4
 مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق، ـ 5
 مختص في العلوم االجتماعية، ـ 6
 مختص في الجباية أو الرقابة اإلدارية والمالية، ـ 7
 مختص في االتصال واإلعالم، ـ 8
عمال فعليا في تاريخ تقديم الترشح بالنسبة ) 10(عشر سنوات للعضو الناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وال تقل عن بالنسبة ) 3( مع اشتراط مدة أقدمية ال تقل عن ثالث سنوات .ادبالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية  ـ 9   .العملتكون وضعيتها اإلدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به رح بها منذ ثالث سنوات على األقل وأن أن تكون تونسية مصكما يجب على الجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني   .لبقية األصناف

 فيفري 16 ويغلق يوم القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور هذا لعضوية مجلس الهيئة حال اتيفتح باب الترشحو
: يحمل العبارات التاليةالوصول مع اإلعالم بالبلوغ في ظرف مغلق  يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون  ـ2الفصل   . من صنفأكثروال تقبل الترشحات في   .القرار خارج اآلجال المحددة بهذا لب الواردةوتعتبر الغية كل المطا  . بدخول الغاية2018 مجلس نواب الشعب، مجلس نواب الشعب،  رئيس إلى السيد" لعضوية مجلس مطلب ترشح  "اتتوضع على الظرف عباركما   ".2000 باردو، مع التنصيص على عبارة " هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة  ـ 3 الفصل   ".ال يفتح"   : يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية ـ 4الفصل  .بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو اإلعفاء من الهيئةإخفاء لواقعة متعلقة  ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو  .بتوفر الشروط القانونية لدى المترشحويتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد   ،مقتضى عقوبة تأديبيةبأو جناية أو تم عزله أو إعفاءه أو طرده أو شطبه من مهامه أال يكون  قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة  ـ  حزب سياسي، أال يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في ـ   أن يكون في وضعية جبائية قانونية،ـ   أن يكون مستقال، محايدا ونزيها،ـ   سنة،30نه عن  أن ال يقل سـ  ،والسياسية ومتمتعا بحقوقه المدنية الجنسيةأن يكون تونسي  -  : الشروط التالية
على  يتم تحميله أنموذج(باإلمضاء  معرف ترشح مطلبـ   : األصناف جميع بين المشتركة الوثائقـ  1 على  يتم تحميله باإلمضاء أنموذج تصريح على الشرف معرف ـ  ،)www.arp.tn اإللكتروني الموقع  اإللكتروني على الموقع يتم تحميله أنموذج(ذاتية  سيرةـ  ،)www.arp.tn اإللكتروني الموقع

www.arp.tn( ،مة بالحجج الضروريةشمسيتان، صورتانـ   مدع  
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الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة  التعريف بطاقة من نسخة ـ  .مطابقة لألصل من الشهائد العلمية نسخ  -  ،2017لدية لسنة   شهادة إبراء الذمة من األداءات الب-  ، )2016سنة (للسنة المنقضية  ما يفيد إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل -     بدخول الغاية، 2018 مارس 9في أجل أقصاه  تقديم البطاقة يتم أن شرط اإليداع في وصل أو 3 عدد بطاقةـ  أشهر، ثالثة أكثر من تسليمه على تاريخ يمض لم المدنية دفاتر الحالة من مضمون ـ  للمقيمين بالخارج،
لية،  العلوم االجتماعية، مختص في الجباية أو الرقابة اإلدارية والمامحامي، مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق، مختص في  في أصناف قاضي عدلي، قاضي مالي، قاضي إداري، *  : صنف بكل الخاصة الوثائق ـ 2   .وأقدمية عمله الفعلي المترشحشهادة صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة ـ   : االتصال واإلعالممختص في
نشاط المترشح  تثبت الجمعيات عن إحدى هذه صادرة  شهادةـ : المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادصنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني   في*   .ويعد الغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة .التقارير األدبية والمالية للثالث سنوات األخيرةـ  بصورة قانونية،النظام األساسي للجمعية ونسخة من إعالن تكوين الجمعية ـ  ثالث سنوات، ل عنلمدة ال تق صلبها

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية   ـ5الفصل      .2018 جانفي 25 يباردو ف  .التونسية
 

 جانفي 25من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في قرار    محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب
رتيب المترشحين تفاضليا السلم ومكافحة الفساد والبت فيها لتالمكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة تعتمد اللجنة االنتخابية بمجلس نواب الشعب ـ  ولالفصل األ   :  قــرر ما يلي  .الفساد والبت فيهابتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة مجلس نواب الشعب المكلفة وعلى مداوالت اللجنة االنتخابية ب منه،  93وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل   المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة  ومكافحة الفساد،2017أوت  24 المؤرخ في 2017 لسنة 59وعلى القانون األساسي عدد   بعد االطالع على الدستور، إن رئيس مجلس نواب الشعب،   .ت فيهاوالبلعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد االنتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات  يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة 2018  : عدلي صنف قاضي    : التقييمي التالي

العدد / الخطة الوظيفية  المسندالعدد / الرتبة   األقدمية في مجاالت ذات واإلصدارات الخبرة   المسند   ) 2 (/المجال خبير أو محاضر في   )3/ (ومكافحة الفسادأو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة   عضو هيئة تسييرية صلب منظمة   العدد المسند/ الفساد ومكافحة  الرشيدةعالقة بالحوكمة
        )30(عدد النقاط المسندة  األقدمية الدنيا المطلوبة على أن ال يتجاوز احتسابإسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون 

/ الرتبة الثالثة      )10/ (الرتبة الثانية         )5/ (الرتبة األولى  )15(  

/ أو خطة وظيفية معادلة رئيس دائرة بمحكمة استئناف       )5/ (أو خطة وظيفية معادلةرئيس دائرة بمحكمة ابتدائية  / أو خطة وظيفية معادلة رة بمحكمة التعقيب رئيس دائ   )10( )15(  

  )2(اط المسندة ال يتجاوز عدد النق نشريات على أن 5نقطة عن كل : نشرياتـ   )3/ (كتاب أو أكثر ـ   : إصدارات
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   :  قاضي ماليصنف 
/ الخطة الوظيفية  العدد المسند/ الرتبة   األقدمية في مجاالت ذات عالقة واإلصدارات الخبرة   العدد المسند العدد /  ومكافحة الفساد الرشيدة بالحوكمة / معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادعضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية   المسند   ) 2 (/ل المجاخبير أو محاضر في   )3(

أن ال يتجاوز احتساب األقدمية الدنيا المطلوبة على  كل سنة عمل فعلي دون نإسناد نقطة واحدة ع   )30(عدد النقاط المسندة 
/ مستشار      )5/ (مساعدمستشار  )10(    

/ رئيس قسم تحقيق / عاممندوب حكومة     )10/ (رئيس غرفةمندوب حكومة أو     )5( )15(  
  : قاضي إداريصنف     )2(يتجاوز عدد النقاط المسندة  نشريات على أن ال 5نقطة عن كل : نشرياتـ   )3/ (كتاب أو أكثر ـ   : إصدارات

/ الخطة الوظيفية  المسندالعدد /الرتبة  األقدمية في مجاالت ذات عالقة واإلصدارات الخبرة   العدد المسند العدد / فسادومكافحة الالرشيدة بالحوكمة    ) 2 (/المجال خبير أو محاضر في   )3/ (الفسادمعنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية   المسند
      )30(عدد النقاط المسندة احتساب األقدمية الدنيا المطلوبة على أن ال يتجاوز  كل سنة عمل فعلي دون نإسناد نقطة واحدة ع

    )10/ (مستشار        )5/ (مساعدمستشار   

  )20/ (أو استشارية  رئيس دائرة تعقيبية    )15/ (دائرة استئنافية  مندوب دولة عام أو رئيس    )10/ (أو رئيس قسم تحقيق  رئيس دائرة ابتدائية     )5/ (مندوب دولة

  )2(يتجاوز عدد النقاط المسندة   نشريات على أن ال5نقطة عن كل : نشرياتـ   )3/ (كتاب أو أكثر ـ   : إصدارات
   : محاميصنف   

لدى محام مرسم   األقــدميــة   المسندالعدد / التعقيب
  )2/ (خبير أو محاضر في المجال  )3( /بمجال الحوكمة الرشيدة  ومكافحة الفسادعضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية  معنية   العدد المسند/ ومكافحة الفساد  الرشيدةبالحوكمة في مجاالت ذات عالقة واإلصدارات   الخبرة

أن ال يتجاوز عدد النقاط قدمية الدنيا المطلوبة على األ كل سنة عمل فعلي دون احتساب نعواحدة نقطة إسناد      )2(ندة  عدد النقاط المس نشريات على أن ال يتجاوز 5عن كل  نقطة :نشرياتـ    )3/ (كتاب أو أكثر ـ   : إصدارات  )5(  )30(المسندة 
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 العدد المسند/الكفاءة  العدد المسند/الخبرة   : مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيقصنف 

  خبير محاسب  محاسب  ومكافحة الفساد  الرشيدةفي مجاالت ذات عالقة بالحوكمة واإلصدارات الخبرة   األقــدميــة
  )30(النقاط المسندة على أن ال يتجاوز عدد قدمية الدنيا المطلوبة األاالختصاص دون احتساب سنة عمل فعلي في  كل واحدة عننقطة إسناد 

  )2( يتجاوز عدد النقاط المسندة   نشريات على أن ال5عن كل  نقطة : نشريات-  )3/ (كتاب أو أكثر ـ   : إصدارات٭  )2/ (خبير أو محاضر في المجال٭      )3( /ومكافحة الفسادعضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية  معنية بمجال الحوكمة الرشيدة  ٭
)30(  )50(  

  أستاذ جامعي  موظف مختص العدد المسند/الكفاءة  العدد المسند/الخبرة   : االجتماعيةمختص في العلوم صنف       
ومكافحة الرشيدة بالحوكمة مجاالت ذات عالقة في واإلصدارات الخبرة   األقــدميــة   العدد المسند  /ة الوظيفيةالخط  العدد المسند  /الرتبة  الفساد

واحدة نقطة إسناد     العاليالتعليم   .أ  محاضر. أ  مساعد .أ  العاليالتعليم   مساعد   )30(المسندة عدد النقاط على أن ال يتجاوز الدنيا المطلوبة قدمية احتساب األاالختصاص دون في  فعلي كل سنة عمل نع

  )2(عدد النقاط المسندة  نشريات على أن ال يتجاوز  5عن كل  نقطة : نشريات-  )3( أو أكثر باكتـ   :  إصدارات٭  )2/ (المجال خبير أو محاضر في ٭      )3( /ومكافحة الفسادل الحوكمة الرشيدة  بمجامنظمة أو جمعية  معنية عضو هيئة تسييرية صلب ٭

/ أو رتبة معادلة   متفقد رئيس      / رتبة معادلة متفقد عام أو         )20( )25(  

  )50(  )40(    )30(    )20(  )25(كاتب عام وزارة   )20(مدير عام   )15(مدير   ) 10(كاهية مدير  ) 5(رئيس مصلحة   
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نقطة إسناد     العموميةهيئات الرقابة   إطار سامي في  جبائيمستشار   العدد المسند/  الخطة الوظيفية  المسند العدد /الرتبة  جبايةاختصاص أستاذ جامعي   ومكافحة الفسادرشيدة الذات عالقة بالحوكمة في مجاالت واإلصدارات الخبرة   األقــدميــة  الجبايةإطار سامي في اإلدارة المالية أو   العدد المسند/الكفاءة  العدد المسند/الخبرة  : مختص في الجباية أو الرقابة اإلدارية والماليةصنف    )30(النقاط المسندة ال يتجاوز عدد المطلوبة على أن دمية الدنيا قاألدون احتساب في االختصاص سنة عمل فعلي  كل نعواحدة 

/  خبير أو محاضر في المجال٭  )3( /الرشيدة  ومكافحة الفسادأو جمعية  معنية بمجال الحوكمة عضو هيئة تسييرية صلب منظمة ٭   2عدد النقاط المسندة    اوز نشريات على أن ال يتج   5عن كل  نقطة :نشرياتـ   )3/ ( أو أكثرباكتـ   :  إصدارات٭  )2(

  )50(العالي أستاذ التعليم     )40 (  أستاذ محاضر    )30 (  أستاذ مساعد    )20 (  التعليم العاليمساعد   

  )20(معادلة متفقد عام أو رتبة     )15(أو رتبة معادلة   متفقد رئيس     )10(أو رتبة معادلة   متفقد مركزي 

 )15(  كاهية مدير 
  )30(  كاتب عام وزارة   )25 (  مدير عام    )20 (   مدير 

      
40    

  )40 (  مراقب رئيس    )30 (  مراقب    
  )50(  مراقب عام    

في مجاالت ذات عالقة واإلصدارات الخبرة   األقــدميــة العدد المسند/الكفاءة  العدد المسند/الخبرة   :مختص في االتصال واإلعالمصنف      )30(عدد النقاط المسندة قدمية الدنيا المطلوبة على أن ال يتجاوز دون احتساب األ كل سنة عمل فعلي في االختصاص نعواحدة نقطة إسناد   واإلعالماستراتيجيات االتصال ي مختص ف  صحفي  ومكافحة الفسادالرشيدة بالحوكمة 
  )2(ال يتجاوز عدد النقاط المسندة   نشريات على أن 5عن كل  نقطة : نشريات-  )3/ ( أو أكثرباكتـ   : إصدارات٭  )2/ (محاضر في المجالخبير أو ٭      )3( /الفسادمعنية بمجال الحوكمة الرشيدة  ومكافحة عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية  ٭

)30(  )50(  

  لعدد المسندا/ الكــــفاءة  العدد المسند/ خبرةال  : صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد  
  )20(العدد : المجال  جمعية وطنية في أو عضو هيئة تسييرية في منظمة *
في منظمة أو جمعية دولية  في  هيئة تسييرية  عضو*   )05(العدد : الالمج
  )20(أن ال يتجاوز عدد النقاط  على إصدار نقاط عن كل 10: إصدار كتب في المجال*

  نقطة )30(على أن ال يتجاوز عدد النقاط المسندة إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في االنخراط دون احتساب األقدمية الدنيا المطلوبة 

    .2018 جانفي 25 باردو في  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ 2الفصل     )10(أن ال يتجاوز عدد النقاط  نشريات على 5نقطة عن كل :  النشريات  في المجال*
 

 محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب
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      .2017 ديسمبر 13رئيس الحكومة ابتداء من أنهيت تسمية السيد وليد صفر بصفة مكلف بمأمورية بديوان   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  72مقتضى أمر حكومي عدد ب   
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد    المتعلق بالقطب القضائي االقتصادي والمالي،2016ديسمبر  6 المؤرخ في 2016 لسنة 77وعلى القانون األساسي عدد    منه،40الفصل  بمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال وخاصة  المتعلق2015أوت  7 المؤرخ في 2015 لسنة 26وعلى القانون األساسي عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير العدل،  إن رئيس الحكومة،  .االقتصادي والماليبالقطب القضائي لمكافحة اإلرهاب والقطب القضائي يتعلق  بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين  2018 انفيج 23مؤرخ في  2018لسنة  73أمر حكومي عدد    

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةالدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983
 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

اعد  المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتق1985  لسنة 48 وخاصة المرسوم عدد النصوص التي نقحته أو تممته وعلى جميع ،وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
 سبتمبر 18 المؤرخ في 2004 لسنة 2207وعلى األمر عدد   ،2011 جوان 4 المؤرخ في 2011
  ،2006 ماي 22المؤرخ في  2006 لسنة 1379دلي كما تم إتمامه باألمر عدد الصنف الع المتعلق بإسناد بعض المنح واالمتيازات لفائدة القضاة من 2004

منحة "القضائي االقتصادي والمالي، منحة خصوصية تسمى المباشرين بصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة اإلرهاب والقطب الفصل األول ـ أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   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  ر الشهري لمنحة األعباء الخاصة  ـ يضبط المقدا2الفصل   ".األعباء الخاصة ومي ابتداء من  ـ يجري العمل بأحكام هذا األمر الحك6الفصل   .نفس األعباء يطبقا ألحكام هذا األمر الحكومي وأية منحة أخرى مماثلة تغط ـ ال يمكن الجمع بين منحة األعباء الخاصة المسندة 5الفصل   .للقضاءبمقتضى قرار من وزير العدل بناء على رأي المجلس األعلى تفعين بمنحة األعباء الخاصة  ـ تضبط قائمة المن4الفصل   .بها العملوالحيطة االجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد  ـ تصرف منحة األعباء الخاصة شهريا وتخضع 3الفصل   .دينارا) 300(بثالثمائة                                    محمد رضا شلغوم  وزير المالية  غازي الجريبي     وزير العدل  اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 23تونس في   .هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ 7الفصل   .2018أول جانفي 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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حالة واالستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات الذين هم في ألعوان السلك الطبي والموازي للطبي االستشفائي الجامعي يتعلق بمنحة االستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها  2018 جانفي 23مؤرخ في  2018لسنة  74أمر حكومي عدد   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير العدل،  إن رئيس الحكومة،  .إلحاق لدى وزارة العدل
 مارس 13 المؤرخ في 1991 لسنة 21وعلى القانون عدد   ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد   ألسنان وتنظيمهما، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب ا1991
 ماي 14 المؤرخ في 2001 لسنة 52وعلى القانون عدد    المتعلق بالتنظيم الصحي،1991
 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد    المتعلق بنظام السجون،2001
 سبتمبر 30 المؤرخ في 1980 لسنة 1255وعلى األمر عدد   دل، المتعلق بضبط مشموالت وزارة الع1974
 جانفي 23ؤرخ في  الم2001 لسنة 318وعلى األمر عدد   ،2000 جانفي 31 في  المؤرخ2000 لسنة 235 عدد وخاصة األمراالستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ق بضبط القانون األساسي الخاص ألطباء األسنان  المتعل1980
 المؤرخ في 2011 لسنة 2780تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  الطب والصيدلة وطب األسنان كما العمومية وكذلك المقيمين فيبالهياكل االستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة الجامعي واالستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين مقاديرها ألعوان السلك الطبي والموازي للطبي االستشفائي  المتعلق بمنحة االستمرار وشروط إسنادها وضبط 2001

 نوفمبر 9 المؤرخ في 2001 لسنة 2588وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 29
 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 3295وعلى األمر عدد   حالة إلحاق لدى وزارة العدل،معي واالستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات الذين هم في الجامقاديرها ألعوان السلك الطبي والموازي للطبي االستشفائي  المتعلق بمنحة االستمرار وشروط إسنادها وضبط 2001
االستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالصيادلة 2005
  ،2008 أوت 4 في  المؤرخ2008 لسنة 2754

 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 3296وعلى األمر عدد 
االستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالصيادلة 2005
فمبر  نو10 المؤرخ في 2008 لسنة 3449وعلى األمر عدد   ،2007 نوفمبر 19 المؤرخ في 2007 لسنة 2976
 مارس 28 المؤرخ في 2009 لسنة 772وعلى األمر عدد   االستشفائي الصحي، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك الطبي 2008
 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3182وعلى األمر عدد   ،2009فمبر  نو9 المؤرخ في 2009لسنة  3353االستشفائي الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك الطبي 2009
  8  بالمنزل دون تنقل  40  بالمنزل مع التنقل  60  بالمؤسسة السجنية  المقدار بالدينار  رارمكان االستم    :لبيانات الجدول التالي استمرار تضبط مقاديرها حسب مكان االستمرار وذلك طبقا حصص االستمرار على معنى أحكام هذا األمر الحكومي، منحة المستشفيات المشار إليهم بالفصل األول أعاله، الذين يؤمنون االستشفائيون الجامعيون واالستشفائيون الصحيون وأطباء ون لهم  ـ يتقاضى األعوان الطبيون والمواز3الفصل   .ومدتهاتتضمن القائمة االسمية للمكلفين باالستمرار، أيام االستمرار مديري الوحدات السجنية واإلصالحية إعداد جداول استمرار العامة للسجون واإلصالح شهريا وبصفة مسبقة وبالتنسيق مع تولى الهيكل المتعهد بصحة المودعين باإلدارة  ـ ي2الفصل   .وإن تعذر ذلك مقابل عطلة تعويضيةالرسمية وفقا ألنظمتهم األساسية الخاصة مقابل منحة استمرار المؤمنة خارج أوقات عملهم العادية وبالليل وأيام اآلحاد واألعياد بالمؤسسات السجنية واإلصالحية المساهمة في حصص االستمرار  في حالة إلحاق لدى وزارة العدل للعمل المستشفيات الذين هماالستشفائيين الجامعيين واالستشفائيين الصحيين وأطباء الفصل األول ـ يجب على األعوان الطبيين والموازين للطبيين   : نصه اآلتييصدر األمر الحكومي   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124 وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   األسنان االستشفائي الصحي، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أطباء 2010
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   العدد الفعلي  لساعات االستمرارXمقدار حصة االستمرار   :االستمرار التي تفوق أو تقل عن ذلك كاآلتي ساعة استمرار ويتم احتساب ساعات ) 18(، ثمانية عشر أعاله  ـ تغطي المقادير المذكورة بالجدول المنصوص عليه4الفصل 
ساعة ) 12(وال يمكن أن تقل حصة االستمرار عن إثني عشر    ساعة18 األطباء الذين يؤمنون االستمرار سجال مرقما واإلصالح على ذمة الهيكل المتعهد بصحة المودعين باإلدارة العامة للسجون  ـ تضع الوحدات السجنية واإلصالحية وبالتنسيق مع 5الفصل   .ساعة) 24(وال أن تزيد عن أربع وعشرين                       محمد رضا شلغوم  وزير المالية  غازي الجريبي  وزير العدل  اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 23تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  فيما يخصه،  ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل8الفصل   .2001نوفمبر  9 المؤرخ في 2001 لسنة 2588حيز التنفيذ أحكام األمر عدد  ـ تلغى في تاريخ دخول أحكام هذا األمر الحكومي 7الفصل   .والموارد البشرية المتاحةبالوحدات السجنية واإلصالحية وذلك في حدود اإلمكانيات المادية رار منحة االستمرار، تسند عطلة تعويضية بالنسبة لالستم ـ في الحاالت االستثنائية التي يتعذر فيها صرف 6الفصل   .والعطلة التعويضيةالسجنية أو اإلصالحية في احتساب وإسناد منحة االستمرار األطباء المؤمنين لالستمرار والمؤشر عليه من قبل مدير الوحدة االستمرار الممضى من قبل ويؤخذ بعين االعتبار سجل   .لالستمرار ورئيس المصحةمدير السجن أو مركز إصالح األطفال الجانحين، الطبيب المؤمن بمباشرتهم خالل فترة االستمرار مع ضرورة المصادقة عليه من تدون به جميع المالحظات المتعلقة " سجل االستمرار"يسمى 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 سبتمبر 15بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من أنهيت تسمية السيدة رجاء بوسمة، قاض من الرتبة الثالثة،   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  77بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017أوت  1الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من ض من الرتبة أنهيت تسمية السيد كمال الدين بن حسن، قا  .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  76بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017جوان  20اإلدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من أنهيت تسمية السيد حسام الدين التريكي، مستشار بالمحكمة   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  75بمقتضى أمر حكومي عدد 
2017.      

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  وطني،باقتراح من وزير الدفاع ال  إن رئيس الحكومة،  .التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس 1992أفريل  20 المؤرخ في 1992 لسنة 718يتعلق بتنقيح األمر عدد  2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  78أمر حكومي عدد    
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 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 المؤرخ في 2015 لسنة 53نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص 1989

  ،2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015 ديسمبر 25
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 فيفري 14 المؤرخ في 2002 لسنة 22وعلى القانون عدد 
 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد    المتعلق بالتعليم العالي العسكري،2002
 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 980وعلى األمر عدد   ،2016 جويلية 22 المؤرخ في 2016لسنة  908 الحكومي عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع 1979
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد ة التقاعد، التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جرايوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة 1985
 جانفي 11 المؤرخ في 1989 لسنة 108وعلى األمر عدد   ،2006 جوان 26 المؤرخ في 2006 لسنة 1801
 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 251وعلى األمر عدد   ،2003 أكتوبر 14في  المؤرخ 2003 لسنة 2076قحته أو تممته وخاصة األمر عدد نالمدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالموظفين 1989
 المؤرخ في 2016 لسنة 399نقحته وخاصة األمر الحكومي عدد بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية 1992

  ،2016 مارس 16

 أفريل 20 المؤرخ في 1992 لسنة 718وعلى األمر عدد 
بمؤسسات التعليم العالي العسكري كما تم تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بضبط كيفية تأجير ساعات التدريس التكميلية 1992
 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997لسنة  1832وعلى األمر عدد   ،2001 أكتوبر 8 المؤرخ في 2001 لسنة 2377
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات 1997
المشار إليه أعاله  1992 أفريل 20المؤرخ في  1992لسنة  718الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل األول من األمر عدد   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017ة  لسن124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بهيئة 2014جانفي  3 المؤرخ في 2014 لسنة 6 عدد وعلى القرار الجمهوري  ،2007 فيفري 12 المؤرخ في 2007 لسنة 268   قيةيساعة األشغال التطب  ساعة األشغال المسيرة  ساعة الدروس األساسية  الرتب  التكميليةالمقادير السنوية لساعات التدريس     :يلي ساعات التدريس التكميلية بمؤسسات التعليم العالي العسكري كما ضبطت المقادير السنوية لتأجير ) : جديد(الفصل األول   :وتعوض بما يلي 

   د320   د480  د 640  معادلة ـ أستاذ التعليم العالي العسكري، أستاذ التعليم العالي أو رتب  : التعليم العالي والرتب المعادلة جال التعليم العالي العسكري، رجال ـ ر1
   د304   د456   د608   معادلةأو رتبللتعليم العالي ـ أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري، أستاذ محاضر 

   د272   د408   د544   معادلةأو رتبللتعليم العالي  أستاذ مساعد ـ أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري،
   د266   د400   د532  أو رتب معادلةـ مساعد للتعليم العالي العسكري، مساعد للتعليم العالي 
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  قيةيساعة األشغال التطب  ساعة األشغال المسيرة  ساعة الدروس األساسية  الرتب  التكميليةالمقادير السنوية لساعات التدريس 
   د233,5   د350   د466,5  التعليم العالي والبحث العلمي أو رتب معادلةارة التربية ولوزارة ـ المدرسون المبرزون التابعون لوز  : ـ رجال التعليم الثانوي والرتب المعادلة المعينون بالتعليم العالي العسكري 2

              محمد رضا شلغوم  وزير المالية     عبد الكريم الزبيدي  وزير الدفاع الوطني  اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 22تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد ،فيما يخصه ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل 2لفصل ا     د183,3   د275  -  ـ أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى أو رتب معادلة   د208   د311   د414  ـ أستاذ أو رتب معادلة   د208   د311   د414  ـ أستاذ تعليم ثانوي فوق الرتبة أو رتب معادلة   د208   د311   د414  ـ أستاذ تعليم ثانوي مميز أو رتب معادلة   د218   د327   د436  ـ أستاذ أول فوق الرتبة وأستاذ أول أو رتب معادلة   د233,5   د350   د466,5  ـ أستاذ أول مميز أو رتب معادلة   د233,5   د350   د466,5  ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية أو رتب معادلة

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   عد االطالع على الدستور،ب   باقتراح من وزير الدفاع الوطني،  إن رئيس الحكومة،  .الصحراويةالتابعين لوزارة الدفاع الوطني والعاملين بالمنطقة يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة األعوان المدنيين  2018  جانفي23مؤرخ في  2018لسنة  79أمر حكومي عدد   
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 23ؤرخ في  الم2011 لسنة 89

 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671ألمر عدد وعلى ا  ،2016ديسمبر  17 المؤرخ في 2016 لسنة 78أو تممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1989 ديسمبر 30المؤرخ في  1989 لسنة 114على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة وعلى مجلة الضريبة 
 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني،1975
 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 980وعلى األمر عدد   ،2016 جويلية 22خ في  المؤر2016لسنة  908النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد  المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع 1979
التقاعد التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أعوان الدولة لمرتب  المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة 1985  التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد وعلى جميع النصوص
 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد   ،2006 جوان 26 المؤرخ في 2006 لسنة 1801
 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد   والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998
 لسنة 2338الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999
  ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003
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المدنيين التابعين لوزارة الفصل األول ـ أحدثت لفائدة األعوان   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  ، المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124األمر الرئاسي عدد وعلى    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016نة  لس107وعلى األمر الرئاسي عدد  ن بالمنطقة الصحراوية، منحة خصوصية ليالدفاع الوطني والعام ) 100( ـ حدد المقدار الشهري لهذه المنحة بمائة 2الفصل   ".منحة الصحراء"تسمى  ، كل  ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان5الفصل   .2017أكتوبر  ـ يجري العمل بهذا األمر الحكومي ابتداء من أول 4الفصل   .تيب الجاري بها العملاالوفاة طبقا للتشريع والترالمساهمة في نظام التقاعد والحيطة االجتماعية ورأس المال عند لحجز بعنوان األول أعاله للحجز بعنوان الضريبة على الدخل ول ـ تخضع منحة الصحراء المنصوص عليها بالفصل 3الفصل   .دينار                      محمد رضا شلغوم  وزير المالية   عبد الكريم الزبيدي  وزير الدفاع الوطني  اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 23تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسيةذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد  بتنفيفيما يخصه،

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

    
جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  80ضى أمر حكومي عدد بمقت   

كلف السيد الحبيب شواط بمهام وال بوالية مدنين ابتداء من   .2018
  .2017 أكتوبر 29

جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  81بمقتضى أمر حكومي عدد 
كلف السيد مختار النفزي بمهام وال بوالية أريانة ابتداء من   .2018

جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  82مقتضى أمر حكومي عدد ب    .2017 أكتوبر 29
جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  83بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أكتوبر 29ابتداء من كلف السيد محمد صدقي بوعون بمهام وال بوالية جندوبة   .2018
كلف السيد علي المرموري بمهام وال بوالية زغوان ابتداء من   .2018

جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  84بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أكتوبر 29
جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  85بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أكتوبر 29باجة ابتداء من أنهي تكليف السيد الحسين همامي حامدي بمهام وال بوالية   .2018
بتداء أنهي تكليف السيد عمر منصور بمهام وال بوالية تونس ا  .2018 جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  86بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أكتوبر 29من 
جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  87بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أكتوبر 29ابتداء من أنهي تكليف السيد الطاهر المطماطي بمهام وال بوالية مدنين   .2018
هام وال بوالية سيدي أنهي تكليف السيد مراد المحجوبي بم  .2018 جانفي  22مؤرخ في  2018لسنة  88بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أكتوبر 29بوزيد ابتداء من 
  .2017 نوفمبر 4الداخلية ابتداء من أنهيت تسمية السيد محمد المهاجر بصفة ملحق بديوان وزير   .2018
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      .2017 أكتوبر 29المنستير ابتداء من نقل السيد أكرم السبري والي جندوبة بمثل خطته إلى والية   .2018 جانفي 22بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في     .2017 أكتوبر 29الكاف ابتداء من نقل السيد منور الورتاني والي نابل بمثل خطته إلى والية   .2018 جانفي 22بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في     .2017 أكتوبر 29سيدي بوزيد ابتداء من نقل السيد أنيس ضيف الله والي زغوان بمثل خطته إلى والية   .2018 جانفي 22 من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى قرار    .2017 أكتوبر 29تونس ابتداء من نقل السيد الشاذلي بوعالق والي الكاف بمثل خطته إلى والية   .2018 جانفي 22بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في     .2017 أكتوبر 29والية صفاقس ابتداء من نقل السيد عادل الخبثاني والي المنستير بمثل خطته إلى   .2018 جانفي 22بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في     .2017 أكتوبر 29والية باجة ابتداء من نقل السيد سليم التيساوي والي صفاقس بمثل خطته إلى   .2018 جانفي 22بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في     .2017 أكتوبر 29نابل ابتداء من يدة سلوى الكافي والية أريانة بمثل خطتها إلى والية نقلت الس  .2018 جانفي 22بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
  .2017 نوفمبر 1ابتداء من ثقافي، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية حمد البشير التواتي، أستاذ تنشيط أنهيت تسمية السيد م  .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  89بمقتضى أمر حكومي عدد    

      .2017سبتمبر  15لخارجية ابتداء من بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون اأنهيت تسمية السيد سعيد بحيرة، أستاذ محاضر، بصفة مكلف   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  90بمقتضى أمر حكومي عدد 
      .إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد عبد الرزاق الرقيقسمي السيد عبد المنعم الصيد عضوا ممثال لألعوان بمجلس   .2017 ديسمبر 22قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى    

      .2017 أكتوبر 20ابتداء من بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سيد أنيس قعيدة محجوب، بصفة مكلف أنهيت تسمية ال  .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  92بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 سبتمبر 11من بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء أنهيت تسمية السيد حمد بن رباح بصفة مكلف بمأمورية   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  91بمقتضى أمر حكومي عدد    
  .2017 ديسمبر 1التجارة ابتداء من ة لتسيير مكتب اإلعالم والصحافة بديوان وزير مكلفا بمأموريأنهيت تسمية السيد منعم بكاري، رئيس تحرير مساعد، بصفته   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  93بمقتضى أمر حكومي عدد    
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      .2017 ديسمبر 1بوزارة التجارة ابتداء من الجودة والتجارة والخدمات باإلدارة الجهوية للتجارة بمدنين ارة وحماية المستهلك بإدارة االقتصادية، بمهام كاهية مدير التجكلف السيد توفيق الفرشيشي، متفقد مركزي للمراقبة   .2018 جانفي 9مؤرخ في  قرار من وزير التجارةبمقتضى     مدير المنافسة والمراقبة االقتصادية باإلدارة الجهوية للتجارة بالكاف  متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية  حليم الحمزاوي  ة بمدنينمدير المنافسة والمراقبة االقتصادية باإلدارة الجهوية للتجار  متفقد رئيس للمراقبة االقتصادية  زكية البربوشي  مدير المنافسة والمراقبة االقتصادية باإلدارة الجهوية للتجارة بقابس  متفقد رئيس للمراقبة االقتصادية  صويلح موسى   الخارجية باإلدارة العامة للتجارة الخارجيةمدير مرصد التجارة  متفقد رئيس للمراقبة االقتصادية   حي بدورفت  مدير المنافسة والمراقبة االقتصادية باإلدارة الجهوية للتجارة بمنوبة  متفقد رئيس للمراقبة االقتصادية  ياسر بن خليفة  مدير المنافسة والمراقبة االقتصادية باإلدارة الجهوية للتجارة بسوسة  راقبة االقتصاديةمتفقد مركزي للم  سهام كريم   باإلدارة العامة للتعاون االقتصادي والتجاريامدير التعاون مع أوروب  مستشار المصالح العمومية  شوقي جابلي  االقتصادي والتجاريمدير التعاون مع البلدان العربية وأمريكا وآسيا باإلدارة العامة للتعاون   متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية  لي مايالشاذ  الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب    :كلف اإلطارات اآلتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة التجارة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي   .2018 جانفي 12مؤرخ في  قرار من وزير التجارةبمقتضى 
كاتب كلف السيد عادل السوسي، متصرف مستشار، بمهام   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  94بمقتضى أمر حكومي عدد      .اإلدارية ببلدية بنزرتزهير شعبان، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون كلف السيد   .2017ديسمبر  25قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .الدرجة الخامسة ببلدية قفصةكلف السيد منير عرفة، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  95بمقتضى أمر حكومي عدد     .عام من الدرجة الخامسة ببلدية الكرم

  .ارية والمالية ببلدية منزل جميلالشؤون اإلدكلف السيد عاطف الجويني، متصرف، بمهام كاهية مدير   .2017ديسمبر  25قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .مدير النظافة ببلدية بنزرتكلف السيد زياد الطرابلسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية   .2017ديسمبر  25ير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في قرار من وزبمقتضى     .النظافة والمحيط ببلدية بن عروسكلف السيد محمد الدرويش، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير   .2017ديسمبر  25قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .فني ببلدية قرنباليةكلفت السيدة روضة خصخوصي، مهندس أول، بمهام مدير   .2017ديسمبر  25ي قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ فبمقتضى     .ببلدية بومهل البساتينكلف السيد منجي السعداني، تقني رئيس، بمهام مدير فني   .2017ديسمبر  25قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى 
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      .كاهية مدير الشؤون اإلدارية ببلدية بومهل البساتينكلفت السيدة أسماء بن منصور، متصرف مستشار، بمهام   .2017ديسمبر  25ي قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ فبمقتضى     .كاهية مدير الدراسات والتهيئة العمرانية ببلدية منزل تميمكلفت السيدة نجالء الصغير، مهندس معماري أول، بمهام   .2017ديسمبر  25قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى 
العالي كلف السيد برهان الدشراوي، متصرف رئيس للتعليم   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  96بمقتضى أمر حكومي عدد     قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .المخولة لمدير عام إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح واالمتيازات 2008 أوت 4المؤرخ في  2008 لسنة 2716 من األمر عدد 16عمال بأحكام الفصل   .والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لجامعة جندوبة بالمبيت ) أ(العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف كلف السيد فتحي الزريبي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث   .2017سمبر  دي20في  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   .الجامعي شوقي بالمنزه السابع ) أ(والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف كلفت اآلنسة إيمان بوعصيدة، متصرف رئيس للتعليم العالي   .2017 ديسمبر 20في  رياضي ابن أبي الضياف بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي وال   .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   .بمنوبة

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لإلعالميةد خليل إدريس، مهندس رئيس، بمهام كاتب أول كلف السي  .2017 ديسمبر 20في  سسة خدمات للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤكلفت السيدة سماح الشارني حرم التواتي، متصرف رئيس   .2017 ديسمبر 20في  ي مؤرخ قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمبمقتضى     .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   .بالمبيت الجامعي الوردية بتونس) أ(جامعية صنف  بالمطعم الجامعي ) أ(بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف كلفت السيدة رجاء المديوني حرم حمودة، أستاذ أول مميز،   .2017 ديسمبر 20في  نح  تتمتع المعنية باألمر بالم1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   .ابن زيدون بمنوبة قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية بالحي الجامعي سيكافينيرا ) أ(مؤسسة خدمات جامعية صنف كلف السيد زبير الخماسي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير   .2017 ديسمبر 20في    .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281ابع من األمر عدد عمال بأحكام الفصل الر  .بالكاف
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قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى  ) أ( العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف والبحثكلف السيد شكري حمدي، متصرف رئيس للتعليم العالي   .2017 ديسمبر 20في  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   .بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالكاف تعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ قرار من وزير البمقتضى     .المنارواالستشراف واإلعالمية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس لإلشراف على مصلحة اإلعالمية باإلدارة الفرعية للدراسات كلف السيد ماجد الهرشي، محلل، بمهام كاتب لجامعة   .2017 ديسمبر 20في  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .نس المنارواإلعالمية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة توالدراسات واالستشراف باإلدارة الفرعية للدراسات واالستشراف والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة لإلشراف على مصلحة ح، متصرف مستشار للتعليم العالي بة إيمان بحي السيدكلفت  .2017 ديسمبر 20في  العالي والبحث العلمي مؤرخ قرار من وزير التعليم بمقتضى     .بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونسالعالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث كلف السيد محمد علي العمراني، متصرف مستشار للتعليم   .2017 ديسمبر 20في  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .بكلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقسفي الوثائق واألرشيف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث كلفت السيدة وفاق شقرون حرم القرمازي، متصرف مستشار   .2017 ديسمبر 20في    . بتوزراإلنسانياتالعالي للدراسات التطبيقية في والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد كلف السيد مفيد درغوثي، متصرف مستشار للتعليم العالي   .2017  ديسمبر20في 

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلميباإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بتونس قرطاج بديوان العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية لي، متصرف مستشار للتعليم لنابكلف السيد عبد الصمد ا  .2017 ديسمبر 20في  ) ب(مؤسسة خدمات جامعية صنف والبحث العلمي، بوظائف مدير كلف السيد عادل عبيد، متصرف مستشار للتعليم العالي   .2017 ديسمبر 20 في  لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الخامس من األمر عدد   .بالمبيت الجامعي بنهج ميلوز بتونس
نح  يتمتع المعني باألمر بالم1995 نوفمبر 13 المؤرخ في 1995 قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .مركزيةواالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة  ذ أول مميز، بوظائف مدير اعي، أستانكلف السيد التريكي الم  .2017 ديسمبر 20في  بالمطعم الجامعي بسيدي ) ب(مؤسسة خدمات جامعية صنف   لسنة 2281امس من األمر عدد عمال بأحكام الفصل الخ  .بوسعيد
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13 المؤرخ في 1995 البحث العلمي مؤرخ قرار من وزير التعليم العالي وبمقتضى     .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 1992 جويلية 20المؤرخ في  1992 لسنة 1353 من األمر عدد الثانيعمال بأحكام الفصل   .بتونسمكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية دير كلف السيد عبد القادر الدريدي، مكتبي أو موثق، بمهام م  .2017 ديسمبر 20في    :تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي  المحاضران اآلتي ذكرهما في رتبة أستاذ انذتاسمي األس  .2017 ديسمبر 20في 
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  2017 جانفي 27  والسينماعلوم وتقنيات السمعي البصري   المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت  األسعد الجموسي  تاريخ التسمية  المادة  مركز العمل  االسم واللقب     :سمي األساتذة المحاضرون اآلتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي  .2017 ديسمبر 20قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في بمقتضى     2017 جوان 19  اللغة واآلداب والحضارة الفرنسية  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس  ينة بن داميرأم  2017 ماي 31  الهندسة الميكانيكية  المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس  محمد صولة  تاريخ التسمية  المادة  مركز العمل  االسم واللقب
  2017 فيفري 2  هندسة الطاقة  السدرية البيئة ببرج تالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا  عز الدين النهدي

  2017 مارس 11  ئية والخلويةيالبيولوجيا الجز  كلية العلوم ببنزرت  نبيل عطية  الهندسة البيولوجية  المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  محمد عصام اسماعلي  2017 مارس 3  الطرق الكمية  كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل  حاتم الدالجي  2017 فيفري 18  األنظمة الكهربائية  المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  محمد ابراهأ
  2017 مارس 21  الرياضيات التطبيقية  نية للمهندسين بقرطاجالمدرسة الوط  محمد عبد الواحد  المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت  المنصف العوادي  2017 مارس 18  الرياضيات  المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل  عبد الستار برهومي

  الهنتاتيسلمى بسباس حرم   مرعيهدى مرواني حرم   سطاوجدة السميراني حرم   المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل  منجي عمامي
  كلية العلوم ببنزرت

  المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  الياس خضر 
  2017 مارس 22  الكيمياء

  المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج  العابدف عبد الكريم حرم عفا
  2017 مارس 23  اآللية واإلعالمية الصناعية  المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  أحمد شهاب العماري   عمرعبد الستار بن

  2017 مارس 29  الهندسة المعمارية  نسبتوالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير   بوحولةنجالء العالني حرم 
    2017 أفريل 4  البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية  كلية العلوم ببنزرت  حمودة بيرم
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  2017 جانفي 27  مياءيالك  البيولوجيا والجيولوجيا بسكرةالمعهد العالي للدراسات التحضيرية في   رجاء بن عثمان  تاريخ التسمية  المادة  مركز العمل  االسم واللقب      :ر حسب بيانات الجدول التالي سمي األساتذة المساعدون للتعليم العالي اآلتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاض  .2017 ديسمبر 20قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في بمقتضى 
  2017 فيفري 11  البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية  السدريةالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج   األمجد منصور  2017 فيفري 4  الرياضيات  المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل  رسيف الّله غب

العلوم  في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية ،سميت السيدة سهير الفراتي حرم البقلوطي، أستاذ مساعد للتعليم العالي  .2017مبر  ديس21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في بمقتضى     2017 أفريل 9  الفيزياء  كلية العلوم ببنزرت  هيكل العبيدي  نور الدين سفينة   2017 مارس 24  الهندسة الميكانيكية  المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  فافا بن حتيرة  المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل  كمال مخلوف  فاكر بوشوشة  تاريخ التسمية  المادة  مركز العمل  االسم واللقب    :سمي األساتذة المساعدون للتعليم العالي اآلتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي   .2017ديسمبر  21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في بمقتضى     .2017 جويلية 8القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس ابتداء من 
    

وان وزير الفالحة والموارد المائية أنهيت تسمية السيد يوسف طريفة، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحي، بصفة مكلف بمأمورية بدي  .2018  جانفي22مؤرخ في  2018لسنة  97بمقتضى أمر حكومي عدد       .لخطة مدير عام إدارة مركزية المعني باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة ينتفع 2008 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل   .2018 فيفري 1يئة الترابية بأريانة ابتداء من  بمهام مدير جهوي للتجهيز واإلسكان والته،كلف السيد المنجي حميدي، مهندس عام  .2018  جانفي22مؤرخ في  2018لسنة  98بمقتضى أمر حكومي عدد             .2017والصيد البحري، وذلك ابتداء من أول نوفمبر 
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 لسنة 1205كام الفصل الرابع من األمر الحكومي عدد تلغى أح  .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  99بمقتضى أمر حكومي عدد 
      .2018من أول فيفري العقارية للبالد التونسية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي ابتداء ينهى إبقاء السيد فتحي بن عصمان، إطار بالشركة الوطنية   : وتعوض بالفصل التالي 2017 نوفمبر 7 المؤرخ في 2017

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الصحة،  .انتداب السلك الطبي االستشفائي الصحيبضبط المؤسسات الصحية واالختصاصات ذات األولوية في  يتعلق 2018 جانفي 22 وزير الصحة مؤرخ في قرار من   
القانون عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام 1983

المرسوم عدد  و2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69
 نوفمبر 10  المؤرخ في2008 لسنة 3449وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

  إلى وزير الصحة، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 301وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعّلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منه،20 و16االستشفائي الصحي وخاصة الفصلين  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك الطبي 2008

 والقرار المؤرخ في 2005 فيفري 26وخاصة القرار المؤرخ في في بعض االختصاصات وعلى جميع القرارات التي نقحته أو تممته بعض األسالك الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها المناطق الصحية ذات األولوية إلسناد بعض االمتيازات، لفائدة  المتعلق بضبط 1995 قرار الوزير األول في أول مارس وعلى
الطب وتقويم األعضاء والتأهيل الوظيفي، الطب النفساني، أمراض الرئة، علم الرثية، أمراض المعدة واألمعاء، الطب الفيزيائي الباطني، األمراض الخمجية، علم الغدد الصماء، أمراض الكلى، االستعجالي، طب األطفال، التشريح وعلم الخاليا المرضى، الطب اض القلب، التصوير الطبي، الطب واإلنعاش، اإلنعاش الطبي، أمرجميع االختصاصات الجراحية، التخدير : لالختصاصات التالية ـ المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية بالنسبة   .بكل الواليات والمركز الوطني للطب المدرسي والجامعيـ المستشفيات الجهوية والمحلية ومجامع الصحة األساسية   :حسب الحاجيات المتأكدة الصحية التالية واألطباء االختصاصيين الوقتيين للصحة العمومية بالمؤسسات  ـ يتم انتداب األطباء االختصاصيين للصحة العمومية 2الفصل   .سيدي بوزيد، القيروان، بنزرت، المهدية، نابل، صفاقسسليانة، القصرين، قفصة، قابس، توزر، قبلي، تطاوين، مدنين،  جندوبة، الكاف، زغوان، باجة،: التالية حسب الحاجيات المتأكدة الوقتيين للصحة العمومية بجميع المؤسسات الصحية بالواليات الفصل األول ـ يتم انتداب أطباء الصحة العمومية واألطباء   : قرر ما يلي   .2012 ماي 17المؤرخ في  والقرار 2011 أوت 8 والقرار المؤرخ في 2007 مارس 17  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 22نس في تو  .2018 جانفي 1 من ابتداءالتونسية ويبقى ساريا لمدة سنة  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .الجامعية أو المراكز الوسيطةـ األقسام التي يتم إحداثها بالمستشفيات الجهوية ذات الصبغة   .النفساني لألطفال، طب الشغل، البيولوجيا والمواد األساسية

                 عماد الحمامي   الصحةوزير
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 جانفي 22 مؤرخ في 2018 لسنة 100أمر حكومي عدد   
 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد   لدستور،طالع على ابعد اال  باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية،  إن رئيس الحكومة،  .ذوي اإلعاقة لفائدة جمعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقةبنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت لألشخاص وشروط إسناد الدولة والصناديق االجتماعية لمنح التكّفل  بضبط معايير وإجراءات تعّلق الم2015 جوان 9المؤرخ في  2015لسنة  458حكـومي عدد المـــر  يتعلق بتنقيح األ2018
 لسنة 51النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي وعلى جميع 1960
 لسنة 41 كما تم تنقيحه بالقانون عدد  منه،14وخاصة الفصل  المتعلق بالنهوض باألشخاص المعوقين وحمايتهم 2005أوت  15رخ في  المؤ2005 لسنة 83وعلى القانون التوجيهي عدد    منه،5 وخاصة الفصل 2007 جويلية 23 المؤرخ في 2007
 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 88وعلى المرسوم عدد   ،2016 ماي 16 المؤرخ في 2016
 نوفمبر 8مؤرخ في  ال2005 لسنة 2978وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم الجمعيات،2011
 نوفمبر 18 المؤرخ في 2013 لسنة 5183وعلى األمر عدد   ،2012جوان  8 المؤرخ في 2012 لسنة 634أو تممته وخاصة األمر عدد والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون االجتماعية 2005
 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3607وخاصة األمر عدد العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته يير وإجراءات وشروط إسناد التمويل  المتعلق بضبط معا2013
تعّلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الم 2015جوان  9مؤرخ في ال 2015 لسنة 458مـــر حكـومي عدد وعلى األ  ،2014 معيات المختصة والرعاية بالبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة لفائدة جلصناديق االجتماعية لمنح التكّفل بنفقات التأهيل والتربية الدولة وا    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124ئاسي عدد وعلى األمر الر   المتعّلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة،

وعلى قرار وزير الشؤون االجتماعية ووزير المالية المؤرخ في   والتأهيل والتكوين المهني لألشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها،بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة  المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق 2007أفريل  21والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية ووزير التربية وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون االجتماعية والتضامن 
 من األمر الحكومي عدد 9صل  أحكام الفتلغىالفصل األول ـ   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق االجتماعية،اإلعاقة لفائدة جمعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وصيغة بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت لألشخاص ذوي لتكفل  المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة ا2016 أوت 12

مته، بناء على الرأي المطابق للجنة االجتماعية كل حسب مساهوزير الشؤون االجتماعية والرؤساء المديرين العامين للصناديق ، بمقتضى مقرر من  الحكوميإليها بالفصل األول من هذا األمروالتربية المختصة والرعاية بالبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة المشار تصرف منحة التكفل بنفقات التأهيل ) : جديد (9الفصل   :كما يلي  وتعوضاإلعاقة لألشخاص ذوي اإلعاقة لفائدة جمعيات رعاية األشخاص ذوي لمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق االجتماعية  المتعلق بضبط 2015 جوان 9 المؤرخ في 2015 لسنة 458   .ـ طرق مراقبة تنفيذ بنود االتفاقية  .تظرة ومؤشرات المتابعةـ األهداف والنتائج المن  .ـ روزنامة صرف التمويل  .ـ حقوق كل طرف والتزاماته  :التنصيصات الوجوبية التالية وتتضمن االتفاقيات المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل   .الحالة من جهة أخرىأو فيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال اإلعاقة حسب  الجمعية المعنية المعنيين بالتمويل كل فيما يخصه من جهة ورئيساالجتماعية والرؤساء المديرين العامين للصناديق االجتماعية ترفق المقررات باتفاقيات منفصلة تبرم بين وزير الشؤون   .بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرضتكليف االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي بصرف هذه المنح لة في مجال اإلعاقة يمكن لفيدرالية الجمعيات التونسية العام  .بملف طلبهاالجمعيات التونسية العاملة في مجال اإلعاقة بمقتضى توكيل يرفق الجمعية المعنية إما مباشرة لفائدتها أو عن طريق فيدرالية  من هذا األمر الحكومي حسب اختيار 6الفنية المحدثة بالفصل 



محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 جانفي 22تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةاألمر الحكومي الذي ينشر األول من هذا األمر الحكومي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المديرون العامون للصناديق االجتماعية المشار إليها بالفصل  ـ وزير المالية ووزير الشؤون االجتماعية والرؤساء 2الفصل 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

    
  .2017 نوفمبر 16التكوين المهني والتشغيل ابتداء من سمي السيد نزار التارزي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير   .2018 نفياج 22مؤرخ في  2018لسنة  101عدد بمقتضى أمر حكومي    

، أستاذ مساعد للتعليم سني بن حأنهيت تسمية السيد شكر  .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  102بمقتضى أمر حكومي عدد           .2017 ديسمبر 1والرياضة ابتداء من فة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب العالي، بص
أنهيت تسمية السيدة بسمة بوصيدة، محلل عام، بصفة مكلفة   .2018 جانفي 22مؤرخ في  2018لسنة  103بمقتضى أمر حكومي عدد    أمورية بديوان وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وذلك ابتداء من بم
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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.
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