
 
 
   
      

 
 
 
 
 

      
المصالح وبمكافحة  ويتعلق بالتصريح بالمكاسب 2018 أوت 1 مؤرخ في 2018 لسنة 46 عدد قانون     ........................ ................................ وتضارب المصالح اإلثراء غير المشروع

ن والباحثين الستثنائية والباحثين غير القاريمختلف أصناف األعوان المدرسين واألعمال ا يتعلق بضبط نظام تأجير 2018 أوت 3رخ في  مؤ2018 لسنة 697أمر حكومي عدد  العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة  يتعلق بتدخل استثنائي 2018 أوت 14 مؤرخ في 2018 لسنة 698أمر حكومي عدد  ...................................................المتعاقدين بالمدرسة الوطنية لإلدارة   .................................................................تسمية رؤساء مصالح  ..................................................................تسمية كاهيتي مدير  ...................................................لعمل بالقطاع العموميلاستثناء منح   ...........................................................................االجتماعية
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مشترك لمهندسي اإلدارات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك الالمناظرة الداخلية بالملفات  يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  لك المهندسين المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بس يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جويلية 26ة  مؤرخ في قرار من وزير الداخلية بالنياب ........بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  .............................................................................العمومية ئيس بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل ر يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  .......نيي اإلعالمية لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتق يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2018 جويلية 26رخ في قرر من وزير الداخلية بالنيابة مؤ .....................................................................لإلدارات العموميةالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية  يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  ........لك المهندسين المعماريين لإلدارة معماري عام بسبالملفات للترقية إلى رتبة مهندس يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  ....................................................................المعماريين لإلدارة لمشترك المناظرة الداخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك ا يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018جويلية  26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  .....بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  .....................................................................لإلدارات العمومية لى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إ يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  .............................................................لألطباء البياطرة الصحيين بات والتوثيق بالملفات للترقية إلى رتبة  حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكت يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  ...................................................تبات والتوثيق لإلدارات العموميةالمك لك المهندسين المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بس يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  .....................................................................ارات العموميةلإلد يفية تنظيم  يتعلق بضبط ك2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  ....................................................................المعماريين لإلدارة مشترك لمهندسي المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك ال لمشترك لألطباء الداخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك ا يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2018 جويلية 26قرار وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  ...... العموميةمشترك لمهندسي اإلداراتبالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك ال يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  .....................................................................اإلدارات العمومية مشترك لألطباء البياطرة باالختبارات للترقية إلى رتبة  طبيب بيطري صحي أول بالسلك ال مناظرة داخلية  يتعلق بفتح2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  .....................................................................البياطرة الصحيين    .............................................................................الصحيين
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 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في 
اج العملة المنتمين  المتعلق بضبط نظام وبرنامج االمتحان المهني إلدم1990 نوفمبر 30    ............................................................المشترك لإلدارات العمومية في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني 9 و8باالختبارات إلدماج العملة المنتمين للصنفين  يتعلق بفتح امتحان مهني 2018 جويلية 26قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في  ................................................... في رتبة مساعد تقني9 و8للصنفين 
لتحدي ) كومباكت(لتونسية ومؤسسة تحدي األلفية لتمويل تطوير برنامج حكومة الجمهورية ا يتعلق بإبرام اتفاق بين 2018 أوت 3 مؤرخ في 2018 لسنة 700أمر حكومي عدد    ............................................. العامة لألداءات بوزارة الماليةبالنظر لإلدارة يتعلق بتصنيف مكاتب مراقبة األداءات الراجعة 2018 أوت 3 من وزير المالية مؤرخ في قرار  ...............................................................................األلفية

 ............................................................................واألرشيف الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  .................................................................في الوثائق واألرشيفداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2خ في قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤر ....................................................................الوثائق واألرشيفداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  ....................................................................الوثائق واألرشيف المتصرفين في كداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق واألرشيف بسل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

 ...............باألراضي الفالحية بوالية أريانةأرض فالحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة  يتعلق بتغيير صلوحية قطعة 2018 أوت 3 مؤرخ في 2018 لسنة 701أمر حكومي عدد 
دارات العمومية  داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ....2018معماريي اإلدارة بعنوان سنة بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك داخلية  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ..........................عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية قربة من والية نابل يتعلق بإحداث دائرة تدخل 2018 أوت 3 مؤرخ في 2018 لسنة 702أمر حكومي عدد   عماريين لإلدارة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين الم يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...................................................................2018بعنوان سنة   ...................................................................2018بعنوان سنة 
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رئيس بسلك المهندسين المعماريين لإلدارة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...................................................................2018بعنوان سنة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية   يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  دارات العمومية فات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلداخلية بالمل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...........................................................2018العمومية بعنوان سنة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2لتهيئة الترابية مؤرخ في قرار من وزير التجهيز واإلسكان وا ..2018داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري رئيس بسلك معماريي اإلدارة بعنوان سنة  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...................................................................2018بعنوان سنة  ة دارات العموميداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...................................................................2018بعنوان سنة  رات العمومية  داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي اإلدا يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...............................................2018في الوثائق واألرشيف بعنوان سنة ترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين داخلية بالملفات لل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...........................................................2018العمومية بعنوان سنة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2ئة الترابية مؤرخ في قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهي ..................................................2018لوثائق واألرشيف بعنوان سنة اداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...................................................................2018بعنوان سنة  دارات العمومية بعنوان داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...................................................................2018بعنوان سنة  دارات العمومية بعنوان ترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلداخلية بالملفات لل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  .........................................................2018واألرشيف بعنوان سنة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2ابية مؤرخ في قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة التر ..........................................................................2018سنة  دارات العمومية داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...........................................................2018بعنوان سنة العمومية داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ..........................................................................2018سنة     ...................................................................2018بعنوان سنة 
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دارات العمومية بعنوان سنة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2خ في قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤر
في رتبة تقني بالسلك التقني ) 10(صنف العاشر مهني باالختبارات إلدماج العملة المنتمين لل يتعلق بفتح امتحان 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...............................................................................2018 دارات العمومية داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإل يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ..........................................2018دارات العمومية بعنوان سنة المشترك لإل ب إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكت يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...................................................................2018بعنوان سنة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2في قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ  ...................................................................2018بعنوان سنة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية  يتعلق بفتح مناظرة 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  ...................................................................2018عنوان سنة ب  ...................................................................2018بعنوان سنة 

 ...............................قافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافيةبسلك المنشطين الث المتعلق بضبط النظــام األساسي الخاص 2017 جانفي 6 المؤرخ في 2017 لسنة 67عدد  يتعلق بتنقيح األمر الحكومي 2018 أوت 3 مؤرخ في 2018 لسنة 703أمر حكومي عدد 

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  يتعلق بفتح 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في   ...............رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة النقل يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ي الوثائق واألرشيف بوزارة رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين ف يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ............... لإلدارات العمومية بوزارة النقل بالسلك اإلداري المشتركرتبة متصرف رئيس يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ................... لإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ..............قلاإلدارات العمومية بوزارة النرتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ................. لإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة متصرف عام بالسلك اإلداري المشترك ي الوثائق واألرشيف بوزارة تصرفين فرتبة متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف بسلك الم يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ............ لإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018ت  أو2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ................................................................................النقل  .................... لإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ................................................................................النقل
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الملفات للترقية إلى  يتعلق بفتح مناظرة داخلية ب2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  خلية بالملفات للترقية إلى  يتعلق بفتح مناظرة دا2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ........... لإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ..................................................................التابعين لوزارة النقل التجارية بحريةرتبة ضابط أول من الرتبة األولى للبحرية التجارية بسلك األعوان المختصين لل يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ...ي الوثائق واألرشيف بوزارة النقلرتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين ف ...............رتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ................ لإلدارات العمومية بوزارة النقللمشتركرتبة كاتب تصرف بالسلك اإلداري ا يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ................. لإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة ملحق إدارة بالسلك اإلداري المشترك يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2لنقل مؤرخ في قرار من وزير ا ......................... لإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة تقني بالسلك التقني المشترك يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في  ..................... لإلدارات العمومية بوزارة النقلرتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك
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المصالح وبمكافحة اإلثراء غير  وريح بالمكاسببالتص يتعلق 2018 أوت 1 مؤرخ في 2018 لسنة 46 عدد قانون         يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ ـ  األولالفصل   أحكام عامة  الباب األول  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه   .وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب   باسم الشعب،      .)1( وتضارب المصالح المشروع ثراء غير المشروع د والمساءلة ومكافحة اإلء النزاهة والحياىمباد لمنصوص يخضع ألحكام هذا القانون األشخاص اـ  3 الفصل  .آليات مكافحة اإلثراء غير المشروعيحدد المصالح و حاالت تضارب من التوقي كيفية يضبطكما  بالمكاسب والمصالح،يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح ـ  2الفصل   .وحماية المال العام ور عمومي أو من يعينه أو دون مقابل، وكل من له صفة مأم  أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل   السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية  دائمة أو مؤقتة، ُتعهد إليه صالحيات منتخبا بصفةمعيًنا أو  من هذا القانون وكّل شخص طبيعي، سواء كان 5عليهم بالفصل  يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا ـ  4الفصل   .صورة استفادتها من هذه الجريمة غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في اإلثراءبجريمة المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة كما تخضع الجمعيات واألحزاب السياسية والذوات المعنوية   .القضاء للقيام بمأمورية قضائية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص  :  الهيئة-  :القانون ما يلي ـــ  .المهنية الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه لغيره،صها لنفسه أو يستخل مباشرة أو غير مباشرة شخصيةألحكام هذا القانون مصلحة الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع :  تضارب المصالح-  . من الدستور130عليها بالفصل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ــه المنعقـدة بتاريخ ومصادقتهمداولة مجلس نواب الشعب   :األعمال التحضيرية ) 1   جويلية17 بجلست

2018.  

أو من اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات أو من تاريخ التعيين  يوما من تاريخ ستونبمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه يتعين على األشخاص اآلتي ذكرهم التصريح ـ  5 الفصل  في التصريح بالمكاسب والمصالح  القسم األول  توقي من اإلثراء غير المشروع ومن تضارب المصالحفي ال  الباب الثاني  .ام مشروعية مصدرهال يستطيع إثبات مع موارده وتانمتناسب غير  أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونانتربطه به صلة، لفائدة من لفائدته أوحصل عليها  تهذا القانونحكام الخاضع أل  مكاسب الشخصفي كل زيادة هامة:  اإلثراء غير المشروع -  . المجلة الجزائيةمن 82الموظف العمومي على معنى الفصل  :العون العمومي  -  .التصريح بالمكاسب والمصالح:  التصريح -  .ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقيةطبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار أو فائدة أخرى مهما كانت  كل مال، منقول أو عقار،:  يةالهد-   : بحسب الحال تسلمهم لمهامهمتاريخ 
  ،ومدير ديوانه ومستشاريه  رئيس الجمهورية-1
  ،ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم  رئيس الحكومة وأعضائها-2
ورئيس ديوانه   رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه-3   ،ومستشاريه
   رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،-4
  عضائه،رئيس المجلس األعلى للقضاء وأ -5
   ، رؤساء الجماعات المحلية-6
  ، الجماعات المحليةأعضاء مجالس -7
 رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، -8
  ، القضاة-9

   كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،-10
   من الدستور،78ألحكام الفصل  األعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا - 11
   من الدستور،92طبقا ألحكام الفصل  العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا  األعوان-12
  ،وكاتبه العام إدارته وأعضاء مجلس ونائبه  محافظ البنك المركزي التونسي-13
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  تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي -14
   األجهزة اإلدارية للهيئات الدستورية المستقلة،و مدير– 15
   مجالس الهيئات التعديلية،رؤساء وأعضاء -16
ورؤساء المخابر ووحدات البحث  مؤسسات التعليم العالي والبحث وومدير رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات -17  في المؤسسات المذكورة،
والمستشارون المقررون  ولة المكلف العام بنزاعات الد-18   ،لنزاعات الدولة
والمديرون الجهويون للملكية   حافظ الملكية العقارية-19   ،العقارية
  ،والعمد المعتمدون األول والمعتمدون -20
للبلديات والواليات والمديرون  الكتاب العامون -21   ،التنفيذيون للجهات واألقاليم
هيئات الرقابة بمهمة رقابية  كل عون عمومي يتولى -22   هياكل التفقد اإلداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات،و
  شروط التكليف واالمتيازات،بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث  المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون -23
الصفقات   أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود-24  .وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعهاوأعضاء لجان إسناد التراخيص اإلدارية  والقطاع الخاصة وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام العمومي
الذين لهم صفة الضابطة   أعوان قوات األمن الداخلي-25   العدلية،
  ،الهياكل الرياضية رؤساء -26
وقباض البلديات  ية واالستخالص أعوان المراقبة الجبائ-27   ،ورؤساء مكاتب البريد
 ،أو خطة قابض مكتب أو رئيس فرقةمتفقد مساعد أو مالزم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس ن الذين ال تقل رتبتهم عن وأعوان الديوانة المباشر -28
   كتبة المحاكم، -29
 أو الذين أهلهم القانون لممارسة صالحيات الضابطة العدلية،   ابة  األعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرق-30
  ،عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعاتإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب  كل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية -31
  ،جالس التصرف في األراضي االشتراكيةوالمشتركة ومأعضاء الّلجان الجهوية لتصفية األحباس الخاصة  -32
 ، مسيري األحزاب السياسية والجمعيات-33

 ،في مرفق عمومي بمقابل من الدولةوكالء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف  -34
 ،يمارس نشاطا إعالميا أو صحفيا أصحاب المؤسسات اإلعالمية والصحفيون وكل من -35
 ،أو الجهوية أو القطاعية  ب النقابات المهنية المركزية  رؤساء وأعضاء مكات-36
إذا كان كال الزوجين ملزمين بتقديم التصريح،  ـ 7الفصل   .الهيئة بعد أخذ رأي والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومييضبط أنموذج التصريح والحد األدنى للمكاسب والقروض   . القصر، وجزء ثانيا يتعلق بالتصريح بالمصالحالقانون، داخل وخارج الجمهورية التونسية، وأزواجهم وأبنائهم  من هذا 5بالتصريح بمكاسب األشخاص المشار إليهم بالفصل  يتعلق جزء أوالين، ئن التصريح وجوبا جزيتضم ـ 6الفصل   .لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالحوبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنّظمة  . األمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية-37 ن على   .م كل واحد منهما تصريحه على حدةيجب أن يقدم التصر ـ 8الفصل   .للتصريحالقرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع إذا كان أحد الزوجين فقط ملزما بتقديم التصريح، يتعيبالتصريح نظيرا منها مصحوبا ويسترجع القائم  أربعة نظائر يقدم التصريح في ضاءاالقتوفق الصيغ التي تضبطها الهيئة وعند يح مباشرة إلى الهيئة بطريقة الكترونية يقد شخاص تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة باأل  . من التصريح إلى محكمة المحاسباتتوجه الهيئة نظيرا  .بوصل   .المعطيات الشخصيةحكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية  وذلك وفق أنموذج تتم المصادقة عليه بأمر 5من الفصل  8و  7 و6 و5 و4 و3 و 2و 1 باألعداد هملألشخاص المنصوص عليالهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها االلكتروني بالنسبة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى   .التصاريح المذكورةتمارس ذات الصالحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في  المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي واإلجراءاتوالحوكمة والمدير التنفيذي للهيئة تصاريحهم وفق ذات الصيغ ويقدم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسمي مكافحة الفساد   .الموجبة للتصريح والمسؤوليات التصاريح لمدة عشر سنوات بعد مغادرة األشخاص للوظائفوتقوم بحفظ . الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح
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خبة توجيه نسخة الشعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتن على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب يتعيـ  9الفصل  أو من تاريخ انتهاء المهام تاريخ انقضاء مدة الثالث سنوات  يوما من سّتونللتصريح ألي سبب كان، وذلك في أجل ال يتجاوز لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة تصريح جديد كل ثالث سنوات في صورة تواصل مباشرته  التصريح، تقديم على كل شخص خاضع لواجب  ـ10الفصل   . من هذا القانون11ل الجوهري على معنى الفصتصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير  أول في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمهم إلى الهيئةنواب الشعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك  التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس  نظيرمن على كل هيكل عمومي قبل انتهاء اآلجال المنصوص عليها بالفصل ويجب . الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بالتنسيق مع الهيئةعلى الهياكل العمومية متابعة قيام األعوان  ـ 12الفصل   .ة صيغ تطبيق أحكام هذا الفصلتضبط الهيئ  . يوما من تاريخ حدوث التغييرثالثينأجل جوهري يطرأ على الوضعية األصلية التي قام بالتصريح بها في القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح إعالم الهيئة بكل تغيير  من هذا 10 بصرف النظر عن أحكام الفصل  ـ11الفصل   .الموجبة للتصريح
انقضاء اآلجال المنصوص من تاريخ   يوما15 ال يتجاوز إضافياتمنح الهيئة لألشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجال   .اإليداعالهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومده بنسخة من وصل ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعالم   .ذلكإليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كّلما اقتضى األمر جعين  مد الهيئة بقائمة إسمية في األعوان الراالقانون، من هذا 5 دوه بما في ذلك رؤساء الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجد المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء األشخاصالعمومية بقائمة إسمية في األشخاص الراجعين إليهم بالنظر ى الهيئة مد رؤساء الهياكل والهيئات  تتوّل ـ13الفصل   .لتسوية وضعيتهم من هذا القانون 5عليها بالفصل    .ميوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيته ثالثين أجال ال يتجاوز مالمنصوص عليه بهذا القانون وتمنحه لألنموذج ة أو غير مطابقةريحا منقوصا تصوا أو قدممريحهاصت بإيداع وامولم يقاألشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين  على بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه من 12ا بالفصل  عليهاآلجال المنصوصبانقضاء  ـ 14الفصل   .الهياكل والهيئات العمومية

هامهم التي  من هذا القانون الجمع بين م5من الفصل  8 و6 و4و 2 و1يمنع على األشخاص المذكورين باألعداد ـ  17الفصل   من تضارب المصالح في التوقي  القسم الثاني  .اّطلع عليها عدم إفشائهاق، من األسرار المهنية ويجب على كل من شأنها من تقص وتحقّحاالت اإلثراء غير المشروع وما يجري في التي تقدم بخصوص وتعتبر اإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى   .نة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهمالمضمالمودعة لدى الهيئة، المحافظة على سرية المعطيات الشخصية األشخاص المؤهلين بمقتضى القانون لالطالع على التصاريح ويجب على . لشخصيةطبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات اى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها تتوّلـ  16الفصل   .ضبطها وفق برنامج عمله السنويي من هذا القانون، طبق عينات 5األشخاص، المشار إليهم بالفصل ى التقصي والتحقق في تصاريح بقية توّليو. هذا القانون من 5من الفصل  12إلى  1من األشخاص المشار إليهم باألعدادوالتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها  التقصي وجوباالهيئة قسم مكافحة الفساد ب ىتوّلي ـ 15الفصل   .القائمين بالتصريح والممتنعين عنهتنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها االلكتروني قائمة في   .معني ممتنعا عن التصريحالهذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص وفي صورة تجاوز األجل المنصوص عليه بالفقرة األولى من  عمال صناعيا أو تجاريا وكل نشاط خاص  مهنة حرة أو -  أو غير مباشرة،تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة المساهمات العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي هياكل أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات ال  عضوية-  ة وظيفة عمومية أخرى، أي-  :يشغلونها والمهام التالية عدا األشخاص   عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة،-   عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة،-  بمقابل، تكليف الغير بالتصرف فيها في  يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا،ألسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة  من هذا القانون في صورة امتالكهم 5 من الفصل 8 و6 و4و 2 و1عداديجب على األشخاص المشار إليهم باأل ـ 18الفصل   . غير الحكومية وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو-   وظيفة لدى دولة أخرى،-  . من هذا القانون5 من الفصل 6المشار إليهم بالعدد  عيينهم أو انتخابهم بحسب الحال أجل أقصاه شهران من تاريخ ت   .وإلى غاية زوال الموجب
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باإلجراءات التي وقع   إعالمهاالفصل لمراقبة الهيئة التي يتمتخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا  بداية من  سنوات 5الفصل تقديم استشارات ضد الدولة لمدة ار إليهم بالفقرة األولى من هذا ويمنع على األشخاص المش  .إشرافهم المباشرأو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجاالت كانت تحت مساهمتهم في استثمارات في مجاالت كانت تحت إشرافهم المباشر توجيه إعالم للهيئة قبل   سنوات من ذلك التاريخ،5كان ولمدة  سبب  من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم ألي5ن الفصل  م2و 1يتعين على األشخاص المشار إليهم بالعددين ـ  19الفصل   .اتخاذها تطبيقا ألحكام هذا الفصل ذا ـــــــــن هــــ م18مع مراعاة أحكام الفصل ـ  20الفصل   .تاريخ انتهاء مهامهم مهامهم أثناء ممارسة  انون، من هذا الق5من الفصل  7 و6و 3و 2و 1 دادــــــــــالقانون، يحجر على األشخاص المشار إليهم باألع ان التي كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في األعمال واللج  .تلك المهمة الرقابيةوالمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات الالحقة لتاريخ انتهاء الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على ضعين ألحكام هذا يمنع على األشخاص الخا ـ 23الفصل   .الوضعية، مع ضمان المحافظة على الحقوق المكتسبة للقرين لهذه العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حدن على الهيكل ه يتعييخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه، فإّن من هذا القانون أو قرينه 5 من الفصل 12 و11 و10و 6و  2داد إذا كان أحد األشخاص المشار إليهم باألعـ  22الفصل   .التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقييم طلب الترشحمن هذا القانون، اشتراط تقديم  5 من الفصل 12 و11باألعدادآلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها  على الهياكل العمومية في صورة اعتماد  يجبـ  21الفصل   .التابعين لهاالقانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الهياكل  من هذا 5ر على باقي األشخاص المشار إليهم بالفصل ويحج  .أو المؤسسات والمنشآت العمومية   بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية التعاقد   .موضوع يهم قطاعا أو فئة ينتمي اليهار مصلحة شخصية مالية مباشرة مشاركة العضو في وال تعتب  .مباشرة فيه مصلحة شخصية ماليةالجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم سواء في   أو التصويت، أو أخذ القرارالمشاركة في المداولة  وأعضائه نواب الشعبرئيس مجلس يمنع علىـ  24الفصل   .تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية

المشاركة في الفصل، إعالم مكتب المجلس بذلك وعدم مواصلة وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة األولى من هذا ويجب على رئيس مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في   .لتصويتوا المشاركة في أخذ القرارإعالم رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة  الفصل، بالفقرة األولى من هذا إليهاوضعية تضارب المصالح المشار يجب على عضو مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في  إعالم الرئيس  ممارسة واجباتهم المهنية،أثناء  تضارب مصالح، عند وجود شبهة نألعوان العموميييجب على اـ  25الفصل  .أخذ القرار والتصويت ويتعين . إن وجدت المباشر أو سلطة اإلشراف بحسب الحال . لشخص راجع إليهم بالنظر في خصوص قرارات تتطلب التصويتالمباشر أو سلطة اإلشراف بوجود احتمال تضارب مصالح إشعار إلى الرئيس كما يمكن ألي شخص أن يبادر بتقديم   .تضارب مصالحأنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا  عليهم االمتناع عن أخذ ضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة المتعلقة بالتوقي من تتتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية  ـ 26الفصل   . الضرورية لوضع حد لهذه الوضعيةاإلجراءاتبذلك، اتخاذ  الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن اإلشرافيتعين على سلطة   .لغين عن الفسادبه العمل المتعلق بحماية المب على الشخص المبادر باإلشعار التشريع الجاري قوينطب. التصويت في هذه الحالة إعالم المعني بمضمون اإلشعار قبل مويت ولها أن تدعو الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص  .الشهرمصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل ال يتجاوز لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب  تترك أثرا كتابيا، عية تضارب  لوضخاد التدابير المالئمة لوضع حدإلى اّت المعني، في  أو خاصة،  هذا القانون قبول هدايا من جهة عموميةمن 5المنصوص عليهم بالفصل شخاص لكّل عون عمومي واأل يمكن من هذا القانون، 27 مع مراعاة أحكام الفصلـ  28الفصل   .والمحايد لواجباتهم المهنية من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه صلة، تؤثر أوالقانون االمتناع عن قبول هدايا ألنفسهم أو لمن تربطهم بهم يجب على األشخاص الخاضعين ألحكام هذا  ـ 27 الفصل  .المصالحالتي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حد لوضعيات تضارب قائمة الهياكل العمومية  تنشر الهيئة على موقعها اإللكتروني  .المصالح  : الحاالت التالية
 .يضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئةيا الرمزية التي ال تتجاوز قيمتها التقديرية حدا الهدا .1
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ن في يالهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العاموأعضائها ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء وأعضاء الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  .2 إعالم الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل  المذكورين أعاله من هذا الفصل، يتعين على األشخاص 1المنصوص عليه بالعددباستثناء الهدية التي ال تتجاوز قيمتها التقديرية الحد  .رسمية وفقًا لألعراف الجارية واعتبارات المجاملةمناسبات  هيكل العمومي تسجيل ويتولى ال. ها وبالجهة المانحةنهدية يتلقو والمحاولة  ويكون العقاب بالسجن مدة عام في صورة العود،  .دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عمومياوال يحول ذلك . بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون ،اأو كلي  جزئيا  ف مضمون التصاريح،كش وبشكل مباشر أو غير مباشر،دينار إلى ألف دينار، كل من تعمد دون موجب، بأي وسيلة كانت بخطية مالية من مائة  بالسجن مدة عام أو يعاقبـ  30 الفصل   عن تقديمه وبحاالت تضارب المصالحواالمتناع  في العقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح  القسم األول  عقوباتفي ال  الباب الثالث  .تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي .القانون ملكا خاصا للدولة من هذا 28من الفصل  1 بالعدد إليه المشار التي تتجاوز الحد والهدايا 2 تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد ـ 29الفصل   .الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض بصرف النظر عن األجل المنصوص عليه بالفصل ـ  31الفصل   .موجبة للعقاب
بخطية للشروط واآلجال المضبوطة بهذا القانون  أو تجديده طبقا    عدم التصريحفي صورة من هذا القانون 5  بالفصل37 و36و 35 و34 و33باألعداد  المنصوص عليهم يعاقب األشخاصو  . من هذا القانون5من الفصل  9و  8و 7 و6 و5 و4 و3و 2و 1األشخاص المشار إليهم باألعداد التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى  يعتبر ن هذا القانون، م5 وذلك . حة بحسب الحال عن كل شهر تأخيرثلثي المرتب أو المن من هذا القانون اقتطاع 5األشخاص المنصوص عليهم بالفصل طبقا للشروط واآلجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي أو تجديده ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح   .الف دينار آ10مالية من ألف إلى  المنصوص عليهم بالفقرة األولى من هذا على جميع األشخاص  من هذا الفصل الثةوينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الث .مع مراعاة األحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة   .في صورة عدم تجديد التصريح وفقا ألحكام هذا القانونالفصل 

د تقديم تصريح مغلوط يعاقب كل من يتعمـ  33الفصل   . سنوات5أعاله عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة   .مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها غير مشروع، ويتعين على الهيئة قرينة على توفر شبهة إثراءسنة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار ويعد االمتناع عن التصريح  أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة 6وإذا تواصل التأخير لمدة   . مهامهتأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء يعاقب بخطية قدرها ثالثمائة دينار عن كل شهر ـ  32لفصل ا لقصر أو مصالحه مكاسب قرينه أو أبنائه ابإخفاء حقيقة مكاسبه أو  لفا أ القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها من هذا 19و 18 و17يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول ـ  34الفصل   .الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها غير مشروع، ويتعين على إثراءر شبهة  ذلك قرينة على توّفويعد إخفاؤها  عشرة أضعاف المكاسب التي تميبخطية مالية تساو لى مكاسب أخرى، مع مراعاة إ تحويلها لى حالها أو تماألموال عالمشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك ة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة اإلثراء غير المتأتيالمنقولة أو العقارية واألرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب   . ع على معنى هذا القانونالمشروقيمة المكاسب غير المشروعة كل مرتكب لجريمة اإلثراء غير  سنوات وبخطية تساوي سّتيعاقب بالسجن مدة ـ  37الفصل   في تتبع جريمة اإلثراء غير المشروع والعقوبات المرتبطة بها  القسم الثاني  .المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولةية تعادل قيمة الهدية هدية خالفا ألحكام هذا القانون بخطية مال يعاقب كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون قبل ـ 36الفصل  .القانون بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها ثالثة آالف دينار من هذا 23يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل ـ  35الفصل   .دينار األشخاص الخاضعين لهذا القانونالمشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح التي يقوم بها مهامها بخصوص شبهات اإلثراء غير لما يضبطه القانون المنظم لى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا  تتوّلـ 38الفصل   . سنواتعشرالعامة ومن حق االنتخاب والترشح لمدة وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف   .ةحقوق الغير حسن الني .في شبهة اإلثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمهاد بالتقصي والتحقق كما تتعه. اء ن للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثروإذا تبي   .لى الجهة القضائية المختصةإير مشروع تقوم بإحالة الملف غ



  65عـــدد   2018  أوت14 ––د الرسمي للجمهورية التونسية الرائ  3580صفحــة 

صة على ر الجهة القضائية المختفي صورة توّفـ  41الفصل   .الصفة الموجبة للحصانة تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال وفي صورة التعذر يتم  . رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمله يتمفإّناألشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، جريمة اإلثراء غير المشروع بأحد إذا تعلقت ـ  40الفصل  .الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة اإلجراءات الجزائيةالمشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة د النيابة العمومية بالنظر في دعوى اإلثراء غير تتعهـ  39الفصل  يمة اإلثراء  شريكا كل من ساعد على تحقيق جريعدـ  45الفصل  .في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما استفاد بهغير األشخاص المذكورين بالفقرة األولى من هذا الفصل والحكم كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة اإلثراء غير المشروع من عاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال مع مرا  .حدود ما آل إلى الورثة من التركةالحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في ال يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من ـ  44الفصل   .جريمة اإلثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافهايبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة إلى ـ  43الفصل   .ا العملالقضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بهالخزينة العامة للبالد التونسية على ذمة بقيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان  .التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتهاحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من اإلجراءات الضرورية للغير المشروع أن تأذن في إطار األبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة اإلثراء ـ  42الفصل   .به إلثبات مشروعية مصادر ثروته أو إنفاقه، بكل الوسائلى دعوة المشتبه تتوّل قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، الشريك من العقوبات المستوجبة لجريمة اإلثراء غير  يعفى  . هذا القانون من37ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل اإلثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها  المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة غير المشروع أو كان يعلم أن الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل  تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع مرتكبها بخطيةمتأتية من جريمة اإلثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب ـ  46الفصل   .بحث والتحقيق اإلبالغ أثناء المن هذا القانون إذا تم 37ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل   .قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة اإلثراء غير المشروعبادر بإبالغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، وع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من المشر
  . من هذا القانون37

والحد األدنى للمكاسب والقروض المتعلق بضبط أنموذج التصريح  من تاريخ نشر األمر الحكومي شهرين وضعياتهم في أجل تسوية من هذا القانون، 5الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ إلحدى يتعين على األشخاص المباشرين الخاضعين ـ  50الفصل   .الرئيس األول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند االقتضاءالتصاريح بالمكاسب المودعة لدى مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين ـ  49الفصل   .القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون 2011 لسنة 120لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد  مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية إلى حينـ  48الفصل   . العملالنصوص الخاصة المتعلقة بتضارب المصالح الجاري بهاتحول أحكام هذا القانون دون تطبيق  الـ  47الفصل   أحكام ختامية وانتقالية  الباب الرابع .مسؤوليتهم الشخصية من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت 37بالفصل  السجن المنصوص عليها وال يحول ذلك دون تطبيق عقوبة .ه ومصادرة أمالكه كليا لفائدة الدولةحّلـ  .الصحف على نفقتهنشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد ـ  سنوات على األقل،المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس ـ   : اقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التاليةكما يع من الفصل والثالثة  الثانية تينالقيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقروبمرور األجل المذكور بالفقرة األولى من هذا الفصل دون   .نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوجوبا في ظرف سّتين يوما من تاريخ تنشر األوامر الحكومية   .األشخاص المنصوص عليهم بالفقرة األولى من هذا الفصل من هذا القانون على 14 و12وتنطبق أحكام الفصلين   .والهدايا الواجب التصريح بها
المخالفة لهذا القانون تلغى جميع األحكام السابقة ـ  51الفصل   . من هذا القانون31   محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 أوت 1تونس في   .كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ  .الحكومة وبعض األصناف من األعوان العموميين المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء 1987أفريل  10 المؤرخ في 1987 لسنة 17وخاصة أحكام القانون عدد 
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 نوفمبر 3 المؤرخ في 1964 لسنة 44وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .دارةالمتعاقدين بالمدرسة الوطنية لإل والباحثين نالقاريواألعمال االستثنائية والباحثين غير يتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف األعوان المدرسين  2018 أوت 3مؤرخ في  2018لسنة  697أمر حكومي عدد    

 سبتمبر 1 المؤرخ في 1986 لسنة 83تنقيحه بالقانون عدد  المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لإلدارة كما تم 1964
 لسنة 81لى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بقانون عدد وع  ،1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986
 المؤرخ في 2015 لسنة 53نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973

يسمبر  د12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   ،2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ديسمبر 25
آخرها القانون عدد ووعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 والمرسوم عدد 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69
 جانفي 16 المؤرخ في 1995 لسنة 83وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد   ،2013 سبتمبر 18في  المؤرخ 2013 لسنة 3804نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمنشآت العمومية  المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية 1995
 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003 لسنة 2338وآخرها األمر عدد الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999
2003،  

 أكتوبر 8 المؤرخ في 2001 لسنة 2371وعلى األمر عدد 
 جانفي 14 المؤرخ في 2004 لسنة 79وعلى األمر عدد   ة،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارياستثنائية باإلدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة  المتعلق بضبط تأجير األشخاص المدعوين للقيام بأعمال 2001
 جويلية 23 المؤرخ في 2007 لسنة 1885وعلى األمر عدد   ،2007 جويلية 30 المؤرخ في 2007لسنة  1939جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها األمر عدد  المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية لإلدارة وعلى 2004
 جويلية 30 المؤرخ في 2007 لسنة 1940وعلى األمر عدد   ،2014 ديسمبر 31 المؤرخ في 2014 لسنة 4568عدد لإلدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها األمر لق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمدرسة الوطنية  المتع2007
  :بالمدرسة الوطنية لإلدارة حسب المقادير التالية الحضوري وعلى الخط بمختلف مراحل التكوين وتطوير الكفاءات  ـ يتم تأجير ساعة التدريس وساعة التأطير 2الفصل   ناف األعوان المدرسينتأجير مختلف أص  الباب األول  .ـ الباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين  ـ مختلف األعمال االستثنائية،  الكفاءات،ـ مختلف أصناف األعوان المدرسين بمراحل التكوين وتطوير   :من طرف المدرسة الوطنية لإلدارة بخصوص صل األول ـ يضبط هذا األمر الحكومي نظام التأجير المطبق الف  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  ،أعضاء بالحكومة  بتسميةالمتعلق 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،2017أفريل  10 المؤرخ في 2017 لسنة 468وعلى األمر الحكومي عدد   ها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائ2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 فيفري 9 المؤرخ في 2009 لسنة 1568باألمر عدد المتعاقدين بالمدرسة الوطنية لإلدارة كما تم تنقيحه وإتمامه ن واألعمال االستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المدرسي المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف األعوان 2007
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  الساعة  د 18،000  الساعة   د21،500  الساعة   د25،000  مستشار والرتب الموازيةأستاذ مساعد ومساعد للتعليم العالي ومتصرف   الساعة   د21،500  الساعة   د25،000  الساعة   د30،000  ومتصرف رئيس والرتب الموازيةأستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر ومتصرف عام   "3أ"الصنف الفرعي   "2أ"الفرعي الصنف   "1أ"الصنف الفرعي   الرتبة  الصنف الذي يؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات
لمكلفين بالتدريس أو التأطير الحضوري وعلى الخط بالمدرسة الوطنية لإلدارة بإحدى الرتب  ـ يرتب األشخاص غير الموظفين ا4الفصل   . ـ يعين األشخاص المكلفون بالتدريس أو التأطير الحضوري وعلى الخط بالمدرسة الوطنية لإلدارة بمقرر من مدير المدرسة3الفصل     الساعة   د13،500  الساعة   د14،500  الساعة   د17،500  أستاذ تعليم ثانوي ومتصرف والرتب الموازية   "3أ"الصنف الفرعي   "2أ"الصنف الفرعي   "1أ"الصنف الفرعي   بيان األشغال  الصنف الذي يؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات    :االستثنائية المتعلقة بها كما يلي  للنشر من قبل مركز الخبرة والبحوث اإلدارية بالمدرسة الوطنية لإلدارة واألعمال إطار أنشطة معهد القيادة اإلدارية وتقييم مؤلفات مقترحةوإعداد أسئلة متعددة الخيارات في إطار المناظرات الوطنية وتنظيم الندوات والملتقيات ودورات تطوير الكفاءات وتنشيط ورشات العمل في رات واالمتحانات وإصالح ومناقشة مذكرات وتقارير التربص أو مذكرات اختتام الدراسة  ـ يتم تأجير أعضاء لجان المناظ5الفصل   تأجير مختلف األعمال االستثنائية  الباب الثاني  . بمقرر من مدير المدرسة حسب شهاداتهم الجامعية والوظائف التي يباشرونها2المشار إليها بالفصل 

  المشابهةاختتام الدراسة ومذكرات التربص والوثائق األخرى لجان المناظرات واالمتحانات ومناقشة مذكرات المشاركة في لجان االختبارات الشفاهية ومداوالت    د1،800   د2،250   د2،500  خياراتإعداد أسئلة متعددة ال   د للمذكرة130،000  تأطير مذكرات اختتام الدراسة   د للمذكرة78،000  إصالح مذكرات اختتام الدراسة   د للمذكرة أو التقرير39،000  إصالح مذكرات وتقارير التربص  للورقة الواحدة   د1،800  للورقة الواحدة   د2،000  للورقة الواحدة   د2،500  أو االمتحانات إصالح أوراق المناظرات 
  للساعة الواحدة   د7،000  للساعة الواحدة   د8،000  للساعة الواحدة   د10،000

  ة أو التقرير الواحد د للمحاضرة الواحد90،000  )األشغالمحاضرة، إعداد التقرير التمهيدي أو تقرير ختم إلقاء (المشاركة في ندوة أو ملتقى أو تطوير كفاءات   للساعة الواحدة   د2،000  فرز الملفات وغيرها للمراقبة المستمرة والمناظرات واالمتحانات وأشغال ي حراسة االختبارات الكتابية والشفاهية المشاركة ف
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  ).للمعلومات واالتصالوتوضيب المداخالت باستعمال الوسائل الحديثة إعداد مادة التنشيط وتوزيع األدوار (التمهيدية التكوين بمعهد القيادة اإلدارية بما في ذلك األعمال تنشيط ورشات عمل وحلقات نقاش وحوار في إطار   "3أ"الصنف الفرعي   "2أ"الصنف الفرعي   "1أ"الصنف الفرعي   بيان األشغال  الصنف الذي يؤهل له مرحلة التكوين أو تطوير الكفاءات
   د للساعة الواحدة40،000

ويضبط . إصالح االختبارات التي تعتمد تقنية األسئلة المتعددة االختيارات المتعلقة بمناظرات الدخول إلى مختلف مراحل التكوين بالمدرسةرات جامعية أو إدارية مختصة أو غيرها بإعداد ومتابعة  ـ يمكن لمدير المدرسة الوطنية لإلدارة أن يكلف ـ بمقتضى عقود ـ إطا7الفصل   .الوطنية لإلدارة ـ يعين األشخاص المكلفون باألعمال االستثنائية المتعلقة بالمناظرات واالمتحانات وغيرها من األعمال بمقرر من مدير المدرسة 6الفصل      د للمؤلف الواحد260،000  ات مقترحة للنشرتقييم مؤلف وين المستمر عن بعد وعلى الخط ويضبط العقد مدة إنجاز هذه األعمال أو دراسات في مواضيع محددة، أو إعداد الوسائط الرقمية للتك ـ يمكن لمدير المدرسة الوطنية لإلدارة أن يكلف ـ بمقتضى عقود ـ إطارات جامعية أو إدارية مختصة أو غيرها بإنجاز بحوث 9الفصل      مليم للصفحة الواحدة800  تحرير مجموعات النصوص   د للصفحة الواحدة8،000  على الخطالتدريبية تحيين كتب منشورة وتحيين وحدات بيداغوجية خاصة بالمنصات    د للصفحة الواحدة12،000  ترجمة كتب منشورة أو تلخيصها   د للصفحة الواحدة20،000  وحدات بيداغوجية خاصة بالمنصات التدريبية على الخطتأليف الكتب وتحرير المقاالت وإنجاز الدراسات وإعداد وتأليف   النسب  نوعية األعمال    :طبقا للنسب المبينة بالجدول التالي " 10حجم " سطرا حسب مقياس الطباعة 30 إلى 25المطبوعة من  ـ يضبط تأجير أعمال الباحثين غير القارين لمركز الخبرة والبحوث اإلدارية بالمدرسة الوطنية لإلدارة على قاعدة الصفحة 8الفصل   دينقار القارين والباحثين المتعحثين غيتأجير أعمال البا  الباب الثالث  .العقد مدة إنجاز هذه األعمال وطرق تأجيرها  جويلية 30 المؤرخ في 2007 لسنة 1940 ـ تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر الحكومي وخاصة األمر عدد 10الفصل   .وطرق تأجيرها
                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 أوت 3تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير المالية ومدير المدرسة الوطنية لإلدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد 11الفصل   .مشار إليه أعاله ال2009 فيفري 9 المؤرخ في 2009 لسنة 1568 المنقح باألمر عدد 2007

  يوسف الشاهد  لحكومةرئيس ا
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 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .االجتماعيةالعمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة يتعلق بتدخل استثنائي وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة  2018 أوت 14مؤرخ في  2018لسنة  698أمر حكومي عدد 
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 مارس 5مؤرخ في  ال1985 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 لسنة 48النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع للتقاعد  المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية 1985
 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114وعلى القانون عدد   ،2011 جوان 4 المؤرخ في 2011
التي   النصوصن والضريبة على الشركات وعلى جميعيالطبيعي المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص 1989  المؤرخ في 2015 لسنة 53نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ديسمبر 17مؤرخ في ال 2016 لسنة 78وعلى القانون عدد   ،2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ديسمبر 25
 نوفمبر 16مؤرخ في ال 2017 لسنة 63وعلى القانون عدد   منه، 15 وخاصة الفصل 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
 ديسمبر 18مؤرخ في ال 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد    منه،3الفصل  وخاصة 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،2018و 2017 و2016اإلدارية بعنوان سنوات  ذات الصبغة العمومية الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ومقادير وبرامج الزيادة 2016-2015األجور بعنوان سنتي  المتعلق بضبط برامج ومقادير الزيادة العامة في 2016جانفي  5 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الحكومي عدد   منه، 65 وخاصة الفصل 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017

طين المنتمين للوظيفة يلألجور المسندة لفائدة األعوان النشلظرفي باالستناد إلى الزيادات العامة والخصوصية االستثنائي وا ـ تحدد القيمة المالية الشهرية لهذا التدخل 3الفصل   .والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع العموميالباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالتشريع تصفية حقوق الحكومي وتصرف لفائدتهم باالستئناس بالقواعد المعتمدة في  األمرار إليهم بالفصل األول من هذا أولي حق المتقاعدين المش ـ ينطبق هذا التدخل االستثنائي والظرفي كذلك على 2الفصل   .في تحسين القدرة الشرائية لهذه الشريحة االجتماعيةاالجتماعية في تاريخ صدور هذا األمر الحكومي قصد المساهمة الوظيفة  العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة ئدة متقاعدي الفصل األول ـ يسند تدخل استثنائي وظرفي لفا  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    .تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين الصندوق ووزارة الماليةاالجتماعية صرف التدخل االستثنائي والظرفي بناء على اتفاقية  ـ يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 5لفصل ا  .زانية الدولةي حقهم على مللتقاعد والحيطة االجتماعية وأوليلفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني فة التدخل االستثنائي والظرفي المسندة ل ـ تحمل ك4الفصل   .2019خالل شهر أفريل : القسط الرابع  ،2019خالل شهر جانفي : القسط الثالث  ،2018ر أكتوبر خالل شه: القسط الثاني  ،2018خالل شهر أوت : القسط األول   :وذلك على النحو اآلتي التدخل االستثنائي والظرفي على أربعة أقساط اويصرف هذ  .2017لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية بعنوان سنة صرفه من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية خذ بعين االعتبار لما تم  القطاع العمومي مع األفياآللي للجرايات التي كان سيستحقها المتقاعدون طبقا لألحكام المتعلقة بالتعديل عادل المبالغ ي وبما 2018 و2017العمومية وذلك بعنوان سنتي 
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لذي ينشر بالرائد كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي ا ، مكلفانالشؤون االجتماعية ووزير المالية ـ وزير 6الفصل  محمد الطرابلسي                    وزير الشؤون االجتماعية                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 أوت 14تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسية

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 أوت 3ي مؤرخ ف 2018لسنة  699بمقتضى أمر حكومي عدد   
ة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة وظيفاإلدارية وال بمهام كاهية مدير إدارة مركزية باإلدارة العامة للمصالحمستشار، كلفت السيدة مريم المصمودي حرم الصيد، متصرف   .2018 أوت 10مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى     .2018 جوان 11لمدة سنة ابتداء من منح السيد مختار بن نصر استثناء للعمل في القطاع العمومي   .2018 ة وظيفمدير إدارة مركزية باإلدارة العامة للمصالح اإلدارية والكلفت السيدة أسماء الدعاسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية   .2018 أوت 10مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى     .الحكومة   .للمصالح المشتركة برئاسة الحكومةواألرشيف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية باإلدارة العامة  الوثائق  فيكلفت السيدة مريم شراد، متصرف مستشار  .2018 أوت 10مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى     .الحكومةرئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة اإلدارة االلكترونية برئاسة كلفت السيدة سنية الغربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام   .2018 أوت 10مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى     .العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومةالعمومية بالهيئة 

        .وطفولة، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الحكومةكلف السيد صابر دراويل، أستاذ أول فوق الرتبة شباب   .2018 أوت 10مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى     .المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة في اإلنتاجيةبوحدة متابعة أنظمة مصلحة إدارة مركزية كلف السيد محمد علي بن صغير، متصرف، بمهام رئيس   .2018 أوت 10مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى 
 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية زيرو منقرار    

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

  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس صالحيات ضبع بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى  ،2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
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) 5 (خمس شرط فيهم المتوفر الرؤساء المهندسون العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .إلشرافها الخاضعة) البلديات ـ الجهوية المجالس (المحلية والجماعات الداخلية بوزارة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1999 سبتمبر 14 في المؤرخ الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى ...) محاضرات يات،الملتق في المشاركة (الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل بها قام التي عمالواأل األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير ـ  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة للخدمات ةينالمب الوثائق على يحتوي ملف ـ  ذاتية، سيرة ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب ـ 4 الفصل  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ  الترشحات، قائمة غلق تاريخـ   للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ   :القرار هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية ةالمناظر تفتح ـ 3 الفصل  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات   .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح بمطل كل يرفض ـ 5 الفصل  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار اهذ ينشر ـ 11 الفصل  .أعاله إليه المشار 1999 سبتمبر 14 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 10 الفصل  .الداخلية وزير قبل من العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط ـ 9 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية ىتعط األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى ـ 8 لفصلا  .ترقيتهم المزمع لألعوان النهائية القائمة اقتراح ـ  ،)20( وعشرين) 0( صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد إسناد ـ  المترشحين، ملفات وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط ـ  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ   :بالخصوص اللجنة هذه تولىوت الداخلية وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط ـ 7 الفصل  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ـ  والبحوث، والتأطير التكوين أعمال ـ  الخدمة، نوعية ـ  العمل، تنظيم ـ   :على باإلعتماد الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين ناألخيرتي السنتين خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما) 20 (وعشرين) 0 (صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى ـ 6 الفصل

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية
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 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  ،بالنيابة الداخلية وزير إن  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار 
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية صبغةال ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جويلية 26 في المؤرخ بالنيابة الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،كومةبالح أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته يالت النصوص جميع وعلى العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 سبتمبر 24 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية لفاتبالم الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2018
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل  .2018 أوت 24 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 الفصل  .اثنتين) 2( بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل  .ميةالعمو اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2018

غازي الجريبي              لنيابة باوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  ر،الدستو على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ  بالنيابة الداخلية وزير منقرار 
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جويلية 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات) 5 (خمس شرط فيهم المتوفر الرؤساء المعماريون المهندسون لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار هذا امألحك وفقا لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .إلشرافها الخاضعة) البلديات ـ الجهوية المجالس( المحلية والجماعات الداخلية بوزارة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1999 أكتوبر 28 في المؤرخ الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 دعد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  .الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
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...) محاضرات يات،الملتق في المشاركة (الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة نيتضم المترشح قبل من إعداده يتم تقرير ـ  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف ـ  ذاتية، سيرة ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن رشحهمت مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب ـ 4 الفصل  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ  الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ   :القرار هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح ـ 3 الفصل   ،)20( وعشرين) 0( صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد إسناد ـ  المترشحين، ملفات وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط ـ  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الداخلية زيرو من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط ـ  7 الفصل  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ـ  والبحوث، والتأطير التكوين أعمال ـ  الخدمة، نوعية ـ  العمل، تنظيم ـ   :على باالعتماد الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين سنتينال خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما) 20 (وعشرين) 0 (صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى : 6 الفصل  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل يرفض ـ 5 الفصل  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 11 صلالف  .أعاله إليه المشار 1999 أكتوبر 28 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 10 الفصل  .الداخلية وزير قبل من لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط ـ 9 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية ىتعط األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى ـ 8 الفصل  .ترقيتهم مزمعال لألعوان النهائية القائمة اقتراح ـ

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  ،بالنيابة الداخلية وزير إن  .لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية فاتبالمل داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جويلية 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد ألمربا المتمم لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
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 جويلية 26 في المؤرخ بالنيابة الداخلية وزير قرار وعلى  .الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى
 أكتوبر 5 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام معماري هندسم رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2018
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل  .2018 سبتمبر 5 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 الفصل  .واحدة )1 (بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل  .لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2018

      غازي الجريبي         بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك عام محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف ـ  ذاتية، سيرة ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل قطري عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب ـ 4 الفصل  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ  الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ   :القرار هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية ظرةالمنا تفتح ـ 3 الفصل  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات) 5( خمس شرط فيهم المتوفر الرؤساء المحللون العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك عام محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار ذاه ألحكام وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك عام محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .إلشرافها الخاضعة) البلديات ـ الجهوية المجالس (المحلية والجماعات الداخلية بوزارة العمومية لإلدارات اإلعالمية يوتقني محللي بسلك عام محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2014 أفريل 23 في المؤرخ الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس تصالحيا بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى
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...) محاضرات يات،الملتق في المشاركة (الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل بها قام التي ألعمالوا األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير ـ   .الداخلية وزير قبل من العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك عام محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة طتضب ـ 9 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية ىتعط األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى ـ 8 الفصل  .ترقيتهم المزمع لألعوان النهائية القائمة اقتراح ـ  ،)20( وعشرين) 0( صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد إسناد ـ  المترشحين، ملفات وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط ـ  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الداخلية وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط ـ 7 الفصل  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ـ  والبحوث، والتأطير التكوين أعمال ـ  الخدمة، نوعية ـ  العمل، تنظيم ـ   :على باالعتماد الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين تيناألخير السنتين خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما) 20 (وعشرين) 0 (صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى ـ 6 الفصل  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح طلبم كل يرفض ـ 5 الفصل  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا شرين ـ 11 الفصل  .أعاله إليه المشار 2014 أفريل 23 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 10 الفصل

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  ،بالنيابة الداخلية وزير إن  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك عام محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرر   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات يةالعموم والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات اإلعالمية ييوتقن محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 جويلية 26 في المؤرخ بالنيابة الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد وميالحك األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009
 سبتمبر 24 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك عام محلل ةرتب إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2018
  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك عام محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2018
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل  .2018 أوت 24 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 الفصل  .واحدة )1 (بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل

ريبي            غازي الج   بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد قانونال وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك رئيس محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزيرقرار من   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد مراأل وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 دعد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

...) محاضرات يات،الملتق في المشاركة (الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير ـ  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة للخدمات ةينالمب الوثائق على يحتوي ملف ـ  ذاتية، سيرة ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين ىعل يجب ـ 4 الفصل  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ  الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ   :القرار هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح ـ 3 الفصل  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على ةأقدمي سنوات) 5 (خمس شرط فيهم المتوفر رتبتهم في المترسمون المركزيون المحللون العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك رئيس محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية قنييوت محللي بسلك رئيس محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .إلشرافها الخاضعة) البلديات ـ الجهوية المجالس (المحلية والجماعات المحلية والتنمية الداخلية بوزارة العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك رئيس محلل ةرتب إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2006 مارس 30 في المؤرخ المحلية والتنمية الداخلية وزير قرار وعلى   .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل يرفض ـ 5 الفصل  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس بمالحظات امصحوب التقرير هذا ويكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 11 الفصل  .أعاله إليه المشار 2006 مارس 30 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 10 الفصل  .الداخلية وزير قبل من العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك رئيس محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة ضبطتـ  9 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية ىتعط األقدمية هذه تساوت وإذا رتبةال في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى ـ 8 الفصل  .ترقيتهم المزمع لألعوان النهائية القائمة اقتراح ـ  ،)20( وعشرين) 0( فرص بين يتراوح مترشح لكل عدد إسناد ـ  المترشحين، ملفات وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط ـ  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الداخلية وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة نةلج تركيبة تضبط ـ 7 الفصل  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ـ  والبحوث، والتأطير التكوين أعمال ـ  الخدمة، نوعية ـ  العمل، تنظيم ـ   :على باإلعتماد الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما) 20 (وعشرين) 0 (صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى ـ 6 الفصل

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  ،بالنيابة الداخلية وزير إن  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك رئيس محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ ابةبالني الداخلية وزير منقرار 
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات اإلعالمية ييوتقن محللي بسلك الخاص األساسي ظامالن بضبط المتعلق 1999
 جويلية 26 في المؤرخ بالنيابة الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في لمؤرخا 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009
 سبتمبر 24 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .لإلدارات العمومية اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك رئيس محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2018
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل  .2018 أوت 24 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 الفصل  .اثنتين) 2( بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك رئيس محلل رتبة لىإ للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2018

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية



  3593صفحـة   2018  أوت14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   65عــدد 

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .الصحيين البياطرة باءلألط المشترك بالسلك رئيس صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار 
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 سبتمبر 12 في المؤرخ 2006 لسنة 2453 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
) البلديات ـ الجهوية المجالس (المحلية والجماعات المحلية والتنمية الداخلية بوزارة الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك رئيس صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2007 ديسمبر 25 في المؤرخ المحلية والتنمية الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 رسما 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى  ،الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2006   .الترشحات ختم تاريخ عند الرتبة هذه في األقل على قدميةأ سنوات) 6 (ست شرط فيهم المتوفر رتبتهم في المترسمون ولاأل الصحيون البياطرة األطباء الصحيين، البياطرة لألطباء المشترك بالسلك رئيس صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار هذا ألحكام وفقا الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك رئيس صحي بيطري طبيب رتبة إلى قيةللتر باالختبارات الداخلية المناظرة تنظم ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .إلشرافها الخاضعة

  ).20 (والعشرين) 0 (الصفر بين الخاص العدد ويتراوح المترشح قبل من المنجزة واألعمال العلمية والشهائد ألقدميةبا يتعلق خاصا عددا المناظرة لجنة تسند كما النهائي للقبول شفاهي اختبار وعلى القبول إلمكانية كتابي اختبار على أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة تشتمل ـ 8 الفصل  .الداخلية وزير قبل من نهائية بصفة أعاله إليها المشار المناظرة في المشاركة حق لهم المخول مترشحينال قائمة تضبط ـ 7 الفصل  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح ـ  الجدارة، حسب المترشحين ترتيب ـ  وإصالحها، االختبارات سير على اإلشراف ـ  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الداخلية وزير من بقرار عضائهاأ ينيتع يتم لجنة أعاله إليها المشار المناظرة على تشرف ـ 6 الفصل  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل يرفض ـ 5 الفصل  .المنجزة واألعمال الشهائد من نسخة ـ  للمترشح، إدارية حالة آلخر لضابطا القرار من لألصل مطابقة نسخة ـ  الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ  ينوبه، من أو المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي العسكرية للخدمات الحال اقتضى وإن المدنية للخدمات الالزمة لحججبا ومدعم مفصل تلخيص ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب ـ 4 الفصل  .االختبارات إجراء تاريخ ـ  حات،الترش قائمة غلق تاريخ ـ  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ   :القرار هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة تفتح ـ 3 الفصل
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 الضارب المدة االختبار نوعية     :يلي كما الخاص والعدد بهاوضوار االختبارات مدة وتحدد القرار لهذا المصاحب بالملحق والشفاهي الكتابي االختبارين برنامج ويضبط  .اثنين على إليه أسند الذي العدد يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طريق  عنالسؤال اختيار ويقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار لهذا الملحق البرنامج من يؤخذ بموضوع يتعلق   :الشفاهي االختبار  ـب  .القرار لهذا المصاحب بالملحق المضبوط البرنامج من يؤخذ بموضوع يتعلق   :الكتابي االختبارأ ـ 
 البرنامج من يؤخذ بموضوع يتعلق سؤال  الكتابي، االختبار - 1

 5 ساعات 4

 البرنامج من يؤخذ بموضوع يتعلق سؤال  الشفاهي، االختبار - 2

 دقيقة 30 : والحوار العرض  دقيقة 30 : التحضير
3 

 المنجزة واألعمال الشهائد -  األقدمية -  الخاص، العدد - 3
 

  
1  
) 0 (الصفر بين يتراوح مرقما عددا االختبار لهذا ويمنح اثنين مصححين على الكتابي االختبار يعرض ـ 10 الفصل  .المترشح اراختي حسب الفرنسية باللغة أو العربية باللغة االختبارات ىتجر ـ 9 الفصل   1   .الكتابي االختبار في األقل على نقطة) 50( خمسين يساوي النقاط من مجموع على يحرز لم ما الشفاهي االختبار اجتياز كان مترشح ألي يسمح ال ـ 12 الفصل  .صاحبه رفض) 20( عشرين من) 6 (الستة دون عدد كل عن ينتج ـ 11 الفصل  .اآلخرين للعددين الحسابي للمعدل مساويا النهائي، العدد ويكون آخرين اثنين مصححين قبل من االختبار إصالح إعادة تتم نقاط) 4 (األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان إذا ما صورة وفي  .الممنوحين للعددين الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون) 20 (والعشرين

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 18 الفصل  .أعاله إليه المشار 2007 ديسمبر 25 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 17 الفصل  .الداخلية يروز قبل من الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك رئيس صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط ـ 16 الفصل  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القيم قبل من مفصل تقرير إعداد ويتم  .ناظرةالم لجنة من وباقتراح الداخلية وزير من قرار بمقتضى الحرمان هذا ويتم  .الحق إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات) 5 (خمس لمدة المشاركة من وحرمانه طرفه من إجراؤها تم التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد قطعية بصفة ضبطها تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج ـ 15 الفصل  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند أي وال مذكرات وال نشريات وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طيلة المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكن ال ـ 14 الفصل  .الشفاهي االختبار إجراء وتاريخ بمكان فردية مراسالت طريق عن الكتابي ختباراال في الناجحين المترشحين إعالم يقع ـ 13 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية تكون األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا  .المناظرة بلجنة الخاص والعدد والشفاهية الكتابية االختبارات في األقل على نقطة) 100 (مائة يساوي النقاط من مجموع على يحرز لم ما مترشح ألي النهائي بالقبول التصريح يمكن وال

ي            غازي الجريب   بالنيابةوزير الداخلية
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  والخيول باألنياب الطبية والعناية الصحة حفظ    .الداخلية بوزارة الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك رئيس صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة برنامج  ملحق
  .مقاومته ومشروع الحالي عالوض السريري، التشخيص العوارض، : األنياب بفصيلة الكلب مرض  ـ1
  . الكلب عند الطفيلية األمراض  ـ2
  .الصحة حفظ وقواعد التربية طرق التناسل، : الحراسة كلب وترويض تربية  ـ3
  .الكلب مرض باستثناء الكلب عند الفيروسية األمراض  ـ4
  .لعالجوا الوقاية وطرق السريري التشخيص : الكلب عند الورك لمفصل الوراثي االرتخاء  ـ5
  .الصدمات المتعدد بالكلب التكفل  ـ6
  .الخيول عند المغص أمراض  ـ7
  .الخيول عند التنفسي الجهاز أمراض ـ 8
  .التمرين عند الرياضي للحصان الطبية المراقبة ـ 9

  .وتطويره به النهوض وآفاق البربري الحصان تربية ـ 10
  .بالسلمونيالت الغذائي التسمم  ـوالوقاية سباباأل : البكتيريا بواسطة الجماعي الغذائي التسمم  ـ11
 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .العمومية لإلدارات والتوثيق مكتباتال أعوان بسلك التوثيق أو للمكتبات رئيس حافظ رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار     .الجماعية المطاعم في والمراقبة الصحة حفظ  ـ12
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص عجمي وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 ديسمبر 6 في المؤرخ 1999 لسنة 2762 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
  ،العمومية لإلدارات والتوثيق المكتبات سلك ألعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة للخدمات ةينالمب الوثائق على يحتوي ملف ـ  ذاتية، سيرة ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب ـ 4 الفصل  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ  الترشحات، قائمة غلق تاريخـ   اظر،للتن المعروضة الخطط عدد ـ   :القرار هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح ـ 3 الفصل  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات) 5 (خمس شرط فيهم المتوفر رتبتهم في المترسمون التوثيق أو المكتبات ظوحاف العمومية لإلدارات والتوثيق المكتبات أعوان بسلك التوثيق أو للمكتبات رئيس حافظ رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات والتوثيق المكتبات أعوان بسلك التوثيق أو للمكتبات رئيس حافظ رتبة ىإل للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .هافإلشرا الخاضعة) البلديات-الجهوية المجالس (المحلية والجماعات المحلية والتنمية الداخلية بوزارة العمومية لإلدارات التوثيق أو للمكتبات رئيس حافظ  رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية اظرةالمن تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2007 ماي 21 في المؤرخ المحلية والتنمية الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء يةبتسم المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى
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...) اتمحاضر يات،الملتق في المشاركة (الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير ـ   .أعاله إليه المشار 2007 ماي 21 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 10 الفصل  .الداخلية وزير قبل من العمومية لإلدارات والتوثيق المكتبات أعوان بسلك وثيقالت أو للمكتبات رئيس حافظ رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط ـ 9 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية ىتعط األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا ليهاع المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى ـ 8 الفصل  .ترقيتهم المزمع لألعوان النهائية القائمة اقتراح -  ،)20( وعشرين) 0( صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد إسناد -  المترشحين، ملفات وتقييم دراسة في اعتمادها زمعالم المقاييس ضبط -  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح -   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الداخلية وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط ـ  7 الفصل  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال -  والبحوث، طيروالتأ التكوين أعمال -  الخدمة، نوعية -  العمل، تنظيم -   :على باالعتماد الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما) 20 (وعشرين) 0 (صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى ـ 6 فصلال  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل يرفض ـ 5 الفصل  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند

 يوسف الشاهد  ئيس الحكومةر   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 11 الفصل

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  ،بالنيابة الداخلية وزير إن  .ةالعمومي لإلدارات والتوثيق المكتبات أعوان بسلك التوثيق أو للمكتبات رئيس حافظ  رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار   
 عدد المرسوم اصةوخ تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 ديسمبر 6 في المؤرخ 1999 لسنة 2762 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 جويلية 26 في المؤرخ بالنيابة الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية قالمتعل 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،العمومية لإلدارات والتوثيق المكتبات سلك ألعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
  .العمومية لإلدارات والتوثيق المكتبات أعوان بسلك  للمكتبات أو التوثيقرتبة حافظ رئيسواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  2018أكتوبر 4 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .العمومية لإلدارات التوثيق أو للمكتبات رئيس حافظ  رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2018
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل  .2018 سبتمبر 4 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 فصلال  ).1 (واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية ناظرةالم تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية عاتوالجما الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جويلية 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
  ،الوزارة نشؤو وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس تسميةب المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة يينالمعمار المهندسين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

...) محاضرات يات،الملتق في المشاركة (الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير ـ  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة للخدمات ةينالمب الوثائق على يحتوي ملف ـ  ذاتية، سيرة ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب ـ 4 الفصل  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ  الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ   :ارالقر هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح ـ 3 الفصل  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات) 5 (خمس شرط فيهم المتوفر رتبهم في المترسمون األولون المعماريون المهندسون لإلدارة المعماريين دسينالمهن بسلك رئيس معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار هذا ألحكام وفقا لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .رافهاإلش الخاضعة) البلديات ـ الجهوية المجالس( المحلية والجماعات الداخلية بوزارة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1999 أكتوبر 28 في المؤرخ الداخلية وزير قرار وعلى   .اإلرسال تاريخ معرفة على الدلي الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل يرفض ـ 5 الفصل  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   عليهاطلع       .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 11 الفصل  .أعاله إليه المشار 1999 أكتوبر 28 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 10 الفصل  .الداخلية وزير قبل من لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس تبةر إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط ـ 9 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية ىتعط األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى ـ 8 الفصل  .ترقيتهم المزمع لألعوان النهائية القائمة اقتراح ـ  ،)20( وعشرين) 0( صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد إسناد ـ  المترشحين، ملفات وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط ـ  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الداخلية وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط ـ 7 الفصل  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ـ  والبحوث، والتأطير التكوين أعمال ـ  الخدمة، نوعية ـ  العمل، تنظيم ـ   :على باالعتماد الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما) 20 (وعشرين) 0 (صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى ـ 6 الفصل

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد   وزير الداخلية بالنيابة،إن  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار 
 عدد مرسومال وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات) 5 (خمس شرط فيهم المتوفر بهمرت في المترسمون األولون المهندسون العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم ـ لاألو الفصل   :يلي ما قرر  .إلشرافها الخاضعة) البلديات ـ الجهوية المجالس (المحلية والجماعات الداخلية بوزارة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1999 سبتمبر 14 في المؤرخ الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى  ،2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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...) محاضرات يات،الملتق في المشاركة (الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير ـ  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة للخدمات ةينالمب الوثائق ىعل يحتوي ملف ـ  ذاتية، سيرة ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب ـ 4 الفصل  .المناظرة لجنة اجتماع ختاري ـ  الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ   :القرار هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح ـ 3 الفصل   .ترقيتهم المزمع لألعوان النهائية القائمة اقتراح ـ  ،)20( وعشرين) 0(صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد إسناد ـ  شحين،المتر ملفات وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط ـ  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الداخلية وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط ـ 7 الفصل  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ـ  والبحوث، والتأطير التكوين أعمال ـ  الخدمة، نوعية ـ  العمل، تنظيم ـ   :على باالعتماد الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما) 20 (وعشرين) 0 (صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح ليهاإ ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى ـ 6 الفصل  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل يرفض ـ 5 الفصل  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون والمنشورات لبحوثوا األعمال من نسخة االقتضاء وعند

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 11 الفصل  .أعاله إليه المشار 1999 سبتمبر 14 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 10 الفصل  .داخليةال وزير قبل من العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط ـ 9 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية ىتعط األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من عالمجمو نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين ترتيب أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى ـ 8 الفصل

        غازي الجريبي       بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في ؤرخالم 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  ،بالنيابة الداخلية وزير إن  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس يةبتسم المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
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 جويلية 26 في المؤرخ بالنيابة الداخلية وزير قرار وعلى  ،لوزارةا شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى
 تمبرسب 24 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2018
) 4 (بأربع شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي لرائدبا القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل  .2018 أوت 24 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 الفصل  .خطط

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزيرقرار   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات عموميةال والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 سبتمبر 12 في المؤرخ 2006 لسنة 2453 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
  ،الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2006

) البلديات  ـالجهوية المجالس (المحلية والجماعات المحلية والتنمية الداخلية بوزارة الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2007 ديسمبر 25 في المؤرخ المحلية والتنمية الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الداخلية وزير إلى الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 297 عدد الحكومي األمر وعلى   ينوبه، من أو المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي العسكرية للخدمات الحال اقتضى وإن المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص ـ   :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب ـ 4 الفصل  .االختبارات إجراء تاريخ ـ  الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ   :القرار هذا ويضبط الداخلية وزير من بقرار أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة تفتح ـ 3 الفصل  .الترشحات ختم تاريخ عند الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات) 5 (خمس شرط فيهم المتوفر رتبتهم في المترسمون الصحيون البياطرة األطباء الصحيين، البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل  .القرار هذا ألحكام وفقا الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة تنظم ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .إلشرافها الخاضعة
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   :يلي كما الخاص والعدد وضواربها االختبارات مدة وتحدد القرار لهذا حبالمصا بالملحق والشفاهي الكتابي االختبارين برنامج ويضبط  .اثنين على إليه أسند الذي العدد يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طريق  عنالسؤال اختيار ويقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار لهذا الملحق البرنامج من يؤخذ بموضوع يتعلق   :يالشفاه االختبار ـ ب  .القرار لهذا المصاحب بالملحق المضبوط البرنامج من يؤخذ بموضوع يتعلق   :الكتابي االختبارأ ـ   ).20 (والعشرين) 0 (الصفر بين الخاص العدد ويتراوح المترشح قبل من المنجزة واألعمال العلمية والشهائد باألقدمية يتعلق خاصا عددا المناظرة لجنة تسند كما النهائي للقبول شفاهي اختبار وعلى القبول إلمكانية كتابي اختبار على أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة تشتمل ـ 8 الفصل  .الداخلية وزير قبل من نهائية بصفة أعاله إليها المشار المناظرة في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط ـ 7 الفصل  .قبولهم يمكن لذينا المترشحين قائمة اقتراح ـ  الجدارة، حسب المترشحين ترتيب ـ  وإصالحها، االختبارات سير على اإلشراف ـ  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الداخلية وزير من بقرار أعضائها نيتعي يتم لجنة أعاله إليها المشار ناظرةالم على تشرف ـ 6 الفصل  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل يرفض ـ 5 الفصل  .المنجزة واألعمال الشهائد من نسخة ـ  للمترشح، إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة ـ  الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

 الضارب المدة االختبار نوعية
 البرنامج من يؤخذ بموضوع يتعلق سؤال  الكتابي، االختبار - 1

 5 ساعات 4

 البرنامج من يؤخذ بموضوع يتعلق سؤال  الشفاهي، االختبار - 2

 دقيقة 30 : والحوار العرض  دقيقة 30 : التحضير
3 

 المنجزة واألعمال الشهائد -   األقدمية -   الخاص، العدد - 3
 

  
1  
) 0 (الصفر بين يتراوح مرقما عددا االختبار لهذا ويمنح اثنين مصححين على الكتابي االختبار يعرض ـ 10 الفصل  .المترشح اراختي حسب الفرنسية باللغة أو العربية باللغة االختبارات ىتجر ـ 9 الفصل   1   .ذلك خالف المناظرة ةلجن تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند أي وال مذكرات وال نشريات وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طيلة المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكن ال ـ 14 الفصل  .الشفاهي االختبار إجراء وتاريخ بمكان فردية مراسالت طريق عن الكتابي االختبار في الناجحين المترشحين إعالم يقع ـ 13 الفصل  .سنا ألكبرهم األولوية تكون األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا  .المناظرة بلجنة الخاص والعدد والشفاهية الكتابية االختبارات في األقل على نقطة) 100 (مائة يساوي النقاط من مجموع على يحرز لم ما مترشح ألي النهائي بالقبول التصريح يمكن وال  .الكتابي االختبار في األقل على نقطة) 50( خمسين يساوي النقاط من مجموع على يحرز لم ما الشفاهي االختبار اجتياز كان مترشح ألي يسمح ال ـ 12 الفصل  .صاحبه رفض) 20( عشرين من) 6 (الستة دون عدد كل عن ينتج ـ 11 الفصل  .اآلخرين للعددين الحسابي للمعدل مساويا النهائي، العدد ويكون آخرين اثنين مصححين قبل من االختبار إصالح إعادة تتم نقاط) 4 (األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان إذا ما صورة وفي  .الممنوحين للعددين الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون) 20 (العشرينو
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  الشاهديوسف  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 18 الفصل  .أعاله إليه المشار 2007 ديسمبر 25 في المؤرخ القرار ويعوض القرار هذا يلغي ـ 17 الفصل  .الداخلية وزير قبل من الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط ـ 16 الفصل  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القيم قبل من مفصل تقرير إعداد ويتم  .المناظرة لجنة من وباقتراح الداخلية وزير من ارقر بمقتضى الحرمان هذا ويتم  .الحق إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات) 5 (خمس لمدة المشاركة من وحرمانه طرفه من إجراؤها تم التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد قطعية بصفة ضبطها تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج ـ 15 الفصل

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

  والخيول باألنياب الطبية والعناية الصحة حفظ  الداخلية بوزارة الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة برنامج  ملحق  
  .مقاومته ومشروع الحالي الوضع السريري، التشخيص العوارض، : األنياب بفصيلة الكلب مرض  ـ1
  . الكلب عند الطفيلية األمراض  ـ2
  .الصحة حفظ وقواعد التربية طرق التناسل، : الحراسة كلب وترويض تربية  ـ3
  .الكلب مرض باستثناء الكلب عند الفيروسية األمراض  ـ4
  .الخيول عند المغص أمراض  ـ5
  .الخيول عند التنفسي الجهاز ضأمرا  ـ6

  .التمرين عند الرياضي للحصان الطبية المراقبة  ـ7
  .وتطويره به النهوض وآفاق البربري الحصان تربية  ـ8
  .بالسلمونيالت الغذائي التسمم  ـوالوقاية األسباب : البكتيريا بواسطة الجماعي الغذائي التسمم  ـ9

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  ،بالنيابة الداخلية وزير إن  .الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب  رتبة إلى للترقية باالختبارات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار     .الجماعية المطاعم في والمراقبة الصحة حفظ  ـ10
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 سبتمبر 12 في المؤرخ 2006 لسنة 2453 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 جويلية 26 في المؤرخ بالنيابة الداخلية وزير قرار وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2006
 أكتوبر 3 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2018
  .2018 سبتمبر 3 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 الفصل  .واحدة )1 (بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل  .الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2018
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018ويلية  ج26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  إن وزير الداخلية بالنيابة،  .تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفين لمنتمينا العملة إلدماج المهني االمتحان وبرنامج نظام بضبط المتعلق 1990 نوفمبر 30 في المؤرخ القرار بتنقيح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع لىوع اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى  ،الموظفين إطارات ضمن العملة بعض  إدماجشروط بضبط المتعلق 1985
  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،حكومةبال أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته تيال النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى  ،اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 ديسمبر 31 في المؤرخ بالقرار المنقح تقني مساعد رتبة في 9و 8 صنفينلل المنتمين العملة إلدماج المهني االمتحان وبرنامج نظام بضبط المتعلق 1990 نوفمبر 30 في المؤرخ القرار وعلى
 في المؤرخ القرار من األول الفصل أحكام ىتلغ ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .1997

) 8 (الثامن بالصنف المرتبون المترسمون العملة تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفين المنتمين العملة دماجإل باالختبارات المهني االمتحان في يشارك أن يمكن): جديد (األول الفصل   :يلي كما وتعوض أعاله إليه المشار 1990 نوفمبر 30  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 2 الفصل  .أعاله إليه المشار بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو ـ  .وتصرف اقتصاد أو تجريبية علوم أو تقني أو رياضيات الثانوي التعليم من األقل على الثالثة السنة وأتموا األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا أو ـ  .وتصرف اقتصاد أو تجريبية علوم أو تقني أو رياضيات الثانوي التعليم من األقل على لسادسةا السنة وأتموا االبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا -   : والذين الترشحات ختم تاريخ عند الفعلية المدنية الخدمة من سنوات) 5 (خمس األقل على قضوا والذين األقل على

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  الدستور، على طالعاال بعد  ،بالنيابة الداخلية وزير إن  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفين المنتمين العملة إلدماج باالختبارات مهني امتحان بفتح يتعلق 2018 جويلية 26 في مؤرخ بالنيابة الداخلية وزير منقرار   
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى  ،الموظفين إطارات ضمن العملة بعض إدماج طشرو بضبط المتعلق 1985
 ديسمبر 31 في المؤرخ بالقرار المنقح تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفين المنتمين العملة إلدماج المهني االمتحان وبرنامج نظام بضبط المتعلق 1990 نوفمبر 30 في المؤرخ رالقرا وعلى  ،الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة الداخلية وزير بوظائف بالقيام العدل وزير بتكليف المتعلق 2018 جوان 7 في المؤرخ 2018 لسنة 462 عدد الحكومي األمر وعلى  ،بالحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،عضائهاوأ الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى  ،اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أكتوبر 28 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل   :يلي ما قرر  .2018 جويلية 26 في المؤرخ والقرار 1997
) 10 (بعشر شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل  .العمومية إلداراتل المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفين المنتمين العملة إلدماج باالختبارات مهني امتحان الموالية واأليام 2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جويلية 26تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل  .2018 بتمبرس 28 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 الفصل  .خطط

غازي الجريبي               بالنيابةوزير الداخلية

يتعلق بتصنيف  2018 أوت 3 مؤرخ في قرار من وزير المالية    األداءات الراجعة بالنظر لإلدارة العامة لألداءات ب مراقبة مكات  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد    الدستور، االطالع علىبعد  إن وزير المالية،  .بوزارة المالية
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

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975
 المؤرخ في 2011 لسنة 2856 واألمر عدد 2007 ماي 14في  المؤرخ 2007 لسنة 1198نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد لمتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي  ا1991

 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 94وعلى األمر عدد   ،2016أوت  26 المؤرخ في 2016 لسنة 1141 واألمر عدد 2011 أكتوبر 7
  الخارجية لإلدارة العامة لألداءات بوزارة المالية، العرائس بالمصالح المتعلق بإحداث مكتب مراقبة األداءات أم 2012 سبتمبر 12وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في   الخارجية لإلدارة العامة لألداءات بوزارة المالية،المتعلق بإحداث مكتب مراقبة األداءات قابس الغربية بالمصالح  2012 جويلية 24وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في   زارة المالية،بومكاتب مراقبة األداءات الراجعة بالنظر لإلدارة العامة لألداءات  المتعلق بتصنيف 2011 أكتوبر 12وعلى القرار المؤرخ في    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    منه،11 والفصل 2017 أكتوبر 27في  المؤرخ 2017 لسنة 1156نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد لإلدارة العامة لألداءات بوزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بتنظيم وضبط مشموالت المصالح الخارجية 2008
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ات بالمصالح الخارجية بإحداث وتصنيف مكاتب لمراقبة األداء المتعلق 2013 جويلية 1وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في   لألداءات بوزارة المالية،بتصنيف مكاتب لمراقبة األداءات بالمصالح الخارجية لإلدارة العامة  المتعلق 2013 مارس 12وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في   لألداءات بوزارة المالية، بالمصالح الخارجية لإلدارة العامة 1لمراقبة األداءات صفاقس ومكتب الضمان بصفاقس الراجع بالنظر إلى المركز الجهوي  2 وصفاقس 1إلى المركزين الجهويين لمراقبة األداءات صفاقس بضبط االختصاص الترابي لمكاتب مراقبة األداءات الراجعة بالنظر  المتعلق 2013 فيفري 1لمؤرخ في وعلى قرار وزير المالية ا  بالمصالح الخارجية لإلدارة العامة لألداءات بوزارة المالية،بإحداث وتصنيف مكتبي مراقبة األداءات دوار هيشر ونفطة  المتعلق 2013 جانفي 25وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في    األداءات مرجع النظر لمراقبة المركز الجهوي  مكتب مراقبة األداءات  ر.ع    :لألداءات كما يلي األول الراجعة بالنظر إلى المصالح الخارجية لإلدارة العامة الفصل األول ـ تضبط قائمة مكاتب مراقبة األداءات من الصنف   :يصدر القرار اآلتي نصه   .لإلدارة العامة لألداءات بوزارة المالية
  1تونس   نهج النمسا  1
  1تونس   نهج لوي لوميار  2
  1تونس   نهج المحطة  3
  1تونس   نهج روما  4
  1تونس   الوردية  5
  1تونس   باب سويقة  6
  2تونس   حي المهرجان  7
  2تونس   نهج نلسن مانديال  8
  2تونس   المنزه التاسع  9
  2تونس   باردو  10
  2تونس   سيدي حسين  11
  2تونس   المنار  12
  3تونس   ضفاف البحيرة  13
  3تونس   الشرقية  14

  األداءات مرجع النظر لمراقبة المركز الجهوي  مكتب مراقبة األداءات  ر.ع
  3تونس   مونبليزير  15
  3تونس   المرسى  16
  3تونس   خير الدين  17
  أريانة  نهج الجنة  18
  أريانة  نهج عمار ابن ياسر  19
  أريانة  الحي اإلداري  20
  أريانة  رواد  21
  أريانة  التضامن  22
  بن عروس  مقرين  23
  بن عروس  بومهل  24
  بن عروس  رادس  25
  بن عروس  فوشانة  26
  بن عروس  المروج  27
  بن عروس  بن عروس  28
  بن عروس  الياسمينات  29
  منوبة  منوبة  30
  منوبة  دوار هيشر  31
  منوبة  الدندان  32
  منوبة  المرناقية  33
  بنزرت  نهج حلق الوادي  34
  بنزرت  رصيف طارق بن زياد  35
  بنزرت  يبةمنزل بورق  36
  بنزرت  رأس الجبل  37
  بنزرت  ماطر  38
  نابل  الحمامات  39
  نابل  قرمبالية  40
  نابل  نابل  41
  نابل  سليمان  42
  نابل  دار شعبان  43
  نابل  قليبية  44
  نابل  قربة  45
  سوسة  سوسة خزامة  46
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  األداءات مرجع النظر لمراقبة المركز الجهوي  مكتب مراقبة األداءات  ر.ع
  سوسة  حمام سوسة  47
  سوسة  سوسة الجنوبية  48
  سوسة  نهج األستاذ روكس   49
  سوسة  كنمسا  50
  سوسة  الرياض  51
  سوسة  النفيضة  52
  سوسة  القلعة الكبرى  53
  المنستير  المنستير  54
  المنستير  قصر هالل  55
  المنستير  جمال  56
  المنستير  المكنين  57
  المنستير  قصيبة المديوني  58
  المنستير  طبلبة  59
  المنستير  بمبلة  60
  المنستير  الساحلين  61
  1صفاقس   طريق تونس  62
  1صفاقس   نهج خالد ابن الوليد  63
  1صفاقس   ساقية الزيت  64
  1صفاقس   قرمدة  65
  2صفاقس   صفاقس الغربية  66
  2صفاقس   صفاقس الجنوبية  67
  2صفاقس   طينة  68
  2صفاقس   المحرس  69
  القيروان  نهج الخوارزمي  70
  القيروان  المنصورة  71
  القيروان  بوحجلة  72
  مدنين  مدنين  73
  مدنين  ة حومة السوقجرب  74
  مدنين  جرجيس  75
  مدنين  جربة ميدون  76

  األداءات مرجع النظر لمراقبة المركز الجهوي  مكتب مراقبة األداءات  ر.ع
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لتحدي ) كومباكت(تحدي األلفية لتمويل تطوير برنامج  بين حكومة الجمهورية التونسية ومؤسسة اتفاقيتعلق بإبرام  2018 أوت 3مؤرخ في  2018لسنة  700أمر حكومي عدد      أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،92االطالع على الدستور وخاصة الفصل بعد   باقتراح من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،  إن رئيس الحكومة،  .األلفية
 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 2016

برنامج تطوير المتعلق بتمويل والتنفيذ وعلى اتفاق المنحة   ،أعضاء بالحكومة  المتعلق بتسمية2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124ر الرئاسي عدد وعلى األم   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منه،4 تطوير لتمويل وتنفيذ الفصل األول ـ تم إبرام اتفاق منحة   :لحكومي اآلتي نصه يصدر األمر ا  .2018 مارس 15ومؤسسة تحدي األلفية، والممضى بتونس في حدي األلفية بين حكومة الجمهورية التونسية تل) كومباكت(                      زياد العذاري  وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  اإلمضاء المجاور    .2018 أوت 3تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية لدولي مكلف  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون ا2الفصل   .2018 مارس 15بتونس في ومؤسسة تحدي األلفية، الملحق بهذا األمر الحكومي، والممضى حكومة الجمهورية التونسية لتحدي األلفية بين ) كومباكت(برنامج 
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 

 أوت 2رار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في ق   
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 وعلى القانون عدد  بعد االطالع على الدستور،  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير   .الوثائق واألرشيف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في عاممتصرف  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 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

 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
الفصل األول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم   :قرر ما يأتي   .الوثائق واألرشيف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في عامرتبة متصرف لق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى المتع 2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 310وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003

ت  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفا2018 نوفمبر 15 بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .المتصرفين في الوثائق واألرشيف في الوثائق واألرشيف بسلك عامللترقية إلى رتبة متصرف   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2س في تون  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل   .2018 أكتوبر 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل    ).1(واحدة 

سليم خلبوس                       وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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 أوت 2قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 
واألرشيف بسلك المتصرفين في متصرف رئيس في الوثائق  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير   .الوثائق واألرشيف
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد بغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الص المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036 عدد في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
الفصل األول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم   :رر ما يأتي ق  .الوثائق واألرشيفرتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 310وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003

ني بثما ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .المتصرفين في الوثائق واألرشيفللترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 نوفمبر 13  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018 أكتوبر 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل    .)8 (خطط

سليم خلبوس                       وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 أوت 2وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في قرار من 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير   .في الوثائق واألرشيف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين مستشارمتصرف  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 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

 مارس 29 المؤرخ في 1999نة  لس675وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
الفصل األول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم   :قرر ما يأتي   .الوثائق واألرشيف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في مستشاررتبة متصرف ضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى المتعلق ب 2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11المؤرخ في  2016 لسنة 310وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003

بثماني  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .المتصرفين في الوثائق واألرشيف في الوثائق واألرشيف بسلك مستشارللترقية إلى رتبة متصرف   واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات2018 نوفمبر 13  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .سيةالتون ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018 أكتوبر 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3 الفصل   ).18(عشرة خطة 

سليم خلبوس                       وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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 أوت 2قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 
ئق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق متصرف في الوثا يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ،التعليم العالي والبحث العلميإن وزير   .واألرشيف
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036مر عدد في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باأل المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
الفصل األول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم   : ما يأتي قرر  .واألرشيفرتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2016 نوفمبر 22وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 310وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018 أكتوبر 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3 الفصل   ).20(خطة  بعشرين ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .في الوثائق واألرشيفللترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 نوفمبر 13

سليم خلبوس                       وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 نوفمبر 11 المؤرخ في 1983 لسنة 87وعلى القانون عدد   طالع على الدستور،بعد اال  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،  إن رئيس الحكومة،  .أريانةمناطق الصيانة باألراضي الفالحية بوالية يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فالحية وبتحوير حدود  2018 أوت 3 مؤرخ في 2018 لسنة 701أمر حكومي عدد    
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد   ،2016 أوت 15في  المؤرخ 2016 لسنة 67التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد  المتعلق بحماية األراضي الفالحية وعلى جميع النصوص 1983
 لسنة 29النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994سنة  ل122

 أفريل 7 المؤرخ في 1984 لسنة 386وعلى األمر عدد   ،2009 جوان 9 المؤرخ في 2009
جميع النصوص التي نقحته الجهوية لألراضي الفالحية وعلى  المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية االستشارية 1984  جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 23وتممته وخاصة األمر عدد 
 أكتوبر 11 المؤرخ في 1999 لسنة 2253وعلى األمر عدد   ،2014
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد   ،2002أكتوبر  14 المؤرخ في 2002 لسنة 2683تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم 1999
 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   عة لكراسات الشروط،الوحدات الخاضالوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف  المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف 2005
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 أوت 1 المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في أريانةالتابعة لوالية وعلى رأي اللجنة الفنية االستشارية الجهوية لألراضي الفالحية    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247د وعلى األمر الرئاسي عد  لوالية أريانة، المتعلق بضبط مناطق الصيانة باألراضي الفالحية 2017جوان  2 المؤرخ في 2017 لسنة 719وعلى األمر الحكومي عدد 
التابعة  آر 3 هك 6المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح فصل األول ـ يتم تغيير صلوحية قطعة األرض الفالحية ال  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  ،2017                 محمد صالح العرفاوي   الترابية والتهيئة سكانوزير التجهيز واإل  سمير الطيب   والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية               اإلمضاء المجاور    .2018 أوت 3 تونس في  .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه،  ـ وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 3الفصل   . المشار إليه أعاله1999 أكتوبر 11 المؤرخ في 1999لسنة  2253إلى التراتيب العامة للتعمير المصادق عليها باألمر عدد  ـ تخضع قطعة األرض المذكورة بالفصل األول أعاله 2الفصل   . وفقا للمثالين المشار إليهما أعاله،2017جوان  2المؤرخ في  2017 لسنة 719 عدد  الحكومي التي ضبطها األمرأريانةلوالية وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة باألراضي الفالحية   .إطارات وأعوان مؤسسة السجون واإلصالحالملحقين بهذا األمر الحكومي، لغرض إقامة مركز للتكوين لفائدة  أريانة والمثال الطبوغرافي خريطة حماية األراضي الفالحية لواليةمن معتمدية رواد بوالية أريانة والمبينة بالمثال المستخرج من  أريانة والكائنة بمنطقة برج الطويل 12706للرسم العقاري عدد 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 أفريل 14 المؤرخ في 1973 لسنة 21وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  إن رئيس الحكومة،  .بلدية قربة من والية نابلللسكنى بيتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية  2018 أوت 3مؤرخ في  2018لسنة  702أمر حكومي عدد     
تعمير الصادرة بالقانون عدد وعلى مجلة التهيئة الترابية وال   المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،1973
 جانفي 21 المؤرخ في 1974 لسنة 33وعلى األمر عدد    منها،31 وخاصة الفصل 2009 جوان 9المؤرخ في  2009 لسنة 29ومتممة بالنصوص الالحقة وخاصة بالقانون عدد ، كما هي منقحة 1994 نوفمبر 24 المؤرخ في 1994 لسنة 122

الة العقارية للسكنى، كما تم  المتعلق بتنظيم وتسيير الوك1974  فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93وعلى األمر عدد   ،2001 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 986تنقيحه باألمر عدد 
 نوفمبر 10 المؤرخ في 1977 لسنة 923وعلى األمر عدد   ،1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد  المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز، كما هو متمم 1974
 جانفي 2 المؤرخ في 2008 لسنة 43مراجعته باألمر عدد  المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة لمدينة قربة كما تمت 1977
  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  وعلى رأي وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،  ،2017 ديسمبر 23بتاريخ وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية قربة المنعقد   ،2016مارس  11وعلى مداولة المجلس الجهوي بنابل المنعقد بتاريخ   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   ،أعضاء بالحكومة  المتعلق بتسمية2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ،بالحكومة  المتعلق بتسمية عضوين2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43عدد وعلى األمر الرئاسي   لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتع2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 الرئاسي عدد وعلى األمر  ،2008
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وتشمل العقارات المبينة ) ²م495697(محاطة باللون األحمر بالمثال الملحق بهذا األمر الحكومي، ذات مساحة  جملية تقريبية قدرها تحدث ببلدية  قربة من والية نابل دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى الزمة إلنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، الفصل األول ـ   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   )2م(التقريبية مساحة ال  عدد الرسم العقاري  عدد القطعة بالرسم العقاري  عدد القطعة بالمثال  د الرتبيالعد    :بالجدول التالي 
  182300   نابل550200  39  1  1
  131300   نابل550199  40  2  2
  7363   نابل550200  )جزء (52  3  3
  130568   نابل550199  )جزء (38  4  4
 محمد صالح العرفاوي   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  اإلمضاء المجاور    .2018 أوت 3تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ـ وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مكلف  2الفصل     44166   نابل558514  )جزء (37  5  5

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 ديسمبر 12ؤرخ في  الم1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018إلدارة بعنوان سنة معماريي ارتبة معماري عام بسلك  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2لتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في قرار من وزير ا  
 جوان 21مؤرخ في  ال1999 لسنة 1380وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 المؤرخ في 2009 لسنة 115اإلدارة كما تم إتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك معماريي 1999

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جانفي 21

 أكتوبر 20وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247عدد وعلى األمر الرئاسي 
ل ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األو  :قرر ما يلي   .معماريي اإلدارةللترقية إلى رتبة معماري عام بسلك  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 1999 إلدارة بعنوان سنة معماريي اللترقية إلى رتبة معماري عام بسلك  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم 
 سبتمبر 17جيل المترشحين يوم  ـ تختم قائمة تس3الفصل   .واحدة )1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018بعنوان سنة رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية   يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2كان والتهيئة الترابية مؤرخ في قرار من وزير التجهيز واإلس
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 جويلية 31وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247اسي عدد وعلى األمر الرئ   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،لمهندسي اإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته   المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999
بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات للترقية إلى رتبة مهندس عام  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي   .العموميةللترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 1999  سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .ةخط) 17( بسبع عشرةها  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغور2الفصل   .2018بعنوان سنة العمومية 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

ي                 محمد صالح العرفاو  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   طالع على الدستور،بعد اال  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018بعنوان سنة رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين لإلدارة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 1569وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 في  المؤرخ2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 أكتوبر 20وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جانفي 21المؤرخ في  2009 لسنة 116المعماريين لإلدارة، كما تم إتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المهندسين 1999
 سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .واحدة )1( ةبخط ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018ن لإلدارة بعنوان سنة المعمارييللترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي   .المعماريين لإلدارةقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين للتر المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 1999
 اهديوسف الش  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018ان سنة العمومية  بعنو بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات رئيسرتبة مهندس  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم نصوص التي نقحته أو تممته،وعلى جميع ال ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 جويلية 31وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 األمر الرئاسي عدد وعلى  أو تممته،لمهندسي اإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته   المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999
بالسلك المشترك لمهندسي  رئيسبة مهندس للترقية إلى رت واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي   .اإلدارات العمومية بالسلك المشترك لمهندسي رئيسللترقية إلى رتبة مهندس كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات  المتعلق بضبط 1999 بأربع  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018بعنوان سنة اإلدارات العمومية   سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .ةخط) 34 (وثالثين
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2ونس في ت  .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018لإلدارة بعنوان سنة  بسلك المهندسين المعماريين رئيسس معماري رتبة مهند يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 1569وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 أكتوبر 20وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في   ، المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جانفي 21المؤرخ في  2009 لسنة 116رة، كما تم إتمامه باألمر عدد المعماريين لإلدا المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المهندسين 1999
الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي   .المعماريين لإلدارة بسلك المهندسين رئيسللترقية إلى رتبة مهندس معماري  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 1999  سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .خطط )4( بأربع ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018المعماريين لإلدارة بعنوان سنة  بسلك المهندسين رئيسللترقية إلى رتبة مهندس معماري  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16وم ي
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية



  3615صفحـة   2018  أوت14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   65عــدد 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018إلدارة بعنوان سنة معماريي ا بسلك رئيسرتبة معماري  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 وتأ 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1380وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األ1983
 المؤرخ في 2009 لسنة 115اإلدارة كما تم إتمامه باألمر عدد ساسي الخاص بسلك معماريي  المتعلق بضبط النظام األ1999

 أكتوبر 20وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في   لمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، ا2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جانفي 21
لترابية الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة ا  :قرر ما يلي   .معماريي اإلدارة بسلك رئيسللترقية إلى رتبة معماري  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 1999  بسلك معماريي اإلدارة بعنوان سنة رئيسللترقية إلى رتبة معماري  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم 
 سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .واحدة )1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018
ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  4الفصل   .2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

تعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى  ي2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018العمومية بعنوان سنة  بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات رئيسمحلل رتبة 
 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةبضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق 1983
وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية، كما وقع إتمامه باألمر عدد ضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي  المتعلق ب1999

تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ   :قرر ما يلي   .2015 سبتمبر 11حه بالقرار المؤرخ في  كما تم تنقي،العمومية بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات رئيسرتبة محلل المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2012 أكتوبر 30وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247 وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112 بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018لإلدارات العمومية بعنوان سنة  بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية رئيسرتبة محلل للترقية إلى  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم   سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل    .)1 (واحدة
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل    .2018

محمد صالح العرفاوي                   سكان والتهيئة الترابيةوزير التجهيز واإل



  65عـــدد   2018  أوت14 ––د الرسمي للجمهورية التونسية الرائ  3616صفحــة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  تجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،إن وزير ال   .2018بعنوان سنة رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم ه،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016سنة  ل107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ   :قرر ما يلي   .لإلدارات العموميةبالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك ظيم المناظرة الداخلية  المتعلق بضبط كيفية تن2016 مارس 31 يس بالسلك التقني المشترك لإلدارات للترقية إلى رتبة تقني رئواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات  2018 أكتوبر 16يوم  بخمس  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018العمومية بعنوان سنة   سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل    . خطة)15 (عشرة
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل    .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

اإلداري المشترك لإلدارات  بالسلك رئيس متصرفرتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018العمومية بعنوان سنة 
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،ومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسسات العم المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .واحدة )1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .2018العمومية بعنوان سنة للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات خلية بالملفات  واأليام الموالية مناظرة دا2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي   .رتبة متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 أفريل 16 وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  جميع النصوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومية، وعلى  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
لجمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي ل4الفصل   .2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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لترقية إلى  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات ل2018أوت  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018في الوثائق واألرشيف بعنوان سنة  في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين رئيس متصرفرتبة 
 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةم ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العا1983
بسلك المتصرفين في  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1999 ) 1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018المتصرفين في الوثائق واألرشيف بعنوان سنة  في الوثائق واألرشيف بسلك رئيسمتصرف للترقية إلى رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم  الترابية الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة  :قرر ما يلي   .الوثائق واألرشيف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في رئيسرتبة متصرف المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   لحكومة، المتعلق بتسمية عضوين با2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   قحته،وعلى جميع النصوص التي تممته أو نالوثائق واألرشيف،   سبتمبر 17ترشحين يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الم3الفصل   .واحدة
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

اإلداري المشترك لإلدارات  بالسلك مستشار متصرفرتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2تهيئة الترابية مؤرخ في قرار من وزير التجهيز واإلسكان وال  ديسمبر 12المؤرخ في  1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018العمومية بعنوان سنة 
 أفريل 13المؤرخ في  1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .خطط )8( بثمان ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018لإلدارات العمومية بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك مستشارللترقية إلى رتبة متصرف  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي    .العمومية بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات مستشاررتبة متصرف المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247دد وعلى األمر الرئاسي ع   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي               وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد    االطالع على الدستور،بعد  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018المتصرفين في الوثائق واألرشيف بعنوان سنة مستشار في الوثائق واألرشيف بسلك رتبة متصرف  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23ؤرخ في  الم2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
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    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   ة رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمي2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،حتهقنالوثائق واألرشيف، وعلى جميع النصوص التي تممته أو المتصرفين في سلك علق بضبط النظام األساسي الخاص ب المت1999 مستشار في الوثائق واألرشيف بسلك متصرف للترقية إلى رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي   .الوثائق واألرشيف  سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .ينت اثن)2( بخطتين ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018 بعنوان سنة يف واألرشالمتصرفين في الوثائق
 الشاهديوسف   رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018نوان سنة العمومية  بع بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات أولرتبة مهندس  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم النصوص التي نقحته أو تممته،وعلى جميع  ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات  أولللترقية إلى رتبة مهندس  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم  الترابية الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة  :قرر ما يلي   .المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بالسلك أولالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس  المتعلق بضبط كيفية تنظيم 2014 أكتوبر 30المؤرخ في  والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة التجهيز وعلى قرار وزير   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2014جوان  30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285صة األمر عدد  وخاأو تممتهلمهندسي اإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته   المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999  بتمبرس 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .واحدة )1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .2018بعنوان سنة العمومية 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية



  3619صفحـة   2018  أوت14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   65عــدد 

اإلداري المشترك لإلدارات العمومية  بالسلك متصرفرتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2مؤرخ في قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018بعنوان سنة 
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
جهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ تفتح بوزارة الت  :قرر ما يلي   .رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25خ في  المؤر2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998 بثالث  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018العمومية بعنوان سنة للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم   سبتمبر 17سجيل المترشحين يوم  ـ تختم قائمة ت3الفصل   .خطة )13 (عشرة
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 وعلى القانون عدد  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018بعنوان سنة  الوثائق واألرشيفرتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2مؤرخ في سكان والتهيئة الترابية قرار من وزير التجهيز واإل
تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ   :قرر ما يأتي   .فواألرشيرتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247رئاسي عدد وعلى األمر ال   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، ،واألرشيفالمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق  1999 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675 وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983 ) 5(بخمس المراد سد شغورها  ـ حدد عدد الخطط 2الفصل   .2018 بعنوان سنة في الوثائق واألرشيفللترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم   سبتمبر 17الترشحات يوم  تسجيل ـ تختم قائمة 3الفصل    .خطط
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

 العرفاوي                 محمد صالح  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية



  65عـــدد   2018  أوت14 ––د الرسمي للجمهورية التونسية الرائ  3620صفحــة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،   .2018بعنوان سنة  بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية أولرتبة تقني  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ   :قرر ما يلي   .2015 ديسمبر 11تنقيحه بالقرار المؤرخ في لتقني المشترك لإلدارات العمومية كما تم السلك ا بأولرتبة تقني المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2012 أكتوبر 30وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   متعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، ال2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999 قني المشترك لإلدارات  بالسلك التأولللترقية إلى رتبة تقني واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات  2018 أكتوبر 16يوم  بتسع  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018العمومية بعنوان سنة  سبتمبر  17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .خطة) 59(وخمسين 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   عليهاطلع       .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   . 2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

إلعالمية لإلدارات  بسلك محللي وتقنيي امركزيمحلل رتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018العمومية بعنوان سنة 
 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،ت الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذا المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 إتمامه باألمر عدد وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية، كما وقع المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999

هيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ تفتح بوزارة التج  :قرر ما يلي   .2014 أكتوبر 3العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات مركزيرتبة محلل المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2012 أكتوبر 30ر وزير التجهيز المؤرخ في وعلى قرا   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112 سبتمبر  17ئمة تسجيل المترشحين يوم  ـ تختم قا3الفصل    .واحدة )1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018لإلدارات العمومية بعنوان سنة  بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية مركزيرتبة محلل للترقية إلى  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   . 2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية



  3621صفحـة   2018  أوت14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   65عــدد 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018بعنوان سنة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية رتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2ز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في قرار من وزير التجهي
 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية، كما وقع إتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999

إلدارات رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لللترقية إلى  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي   .2015 أوت 7تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  كما ،إلعالمية لإلدارات العموميةرتبة محلل بسلك محللي وتقنيي االمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2012 أكتوبر 30وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   ئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية ر2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112 سبتمبر  17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل    .واحدة )1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018العمومية بعنوان سنة 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   . 2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

وان رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بعن يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،   .2018سنة 
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم النصوص التي نقحته أو تممته،وعلى جميع  ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
ظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى المتعلق بضبط كيفية تن 2012 أكتوبر 30المؤرخ في وعلى قرار وزير التجهيز    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107ى األمر الرئاسي عدد وعل  أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999 تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ   :قرر ما يلي   .2015 ديسمبر 11تنقيحه بالقرار المؤرخ في لتقني المشترك لإلدارات العمومية كما تم رتبة تقني بالسلك ا ) 10(بعشر  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018بعنوان سنة للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية ة داخلية بالملفات واأليام الموالية مناظر 2018 أكتوبر 16يوم  سبتمبر  17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .خطط
هورية  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجم4الفصل   . 2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية



  65عـــدد   2018  أوت14 ––د الرسمي للجمهورية التونسية الرائ  3622صفحــة 

ماج امتحان مهني باالختبارات إلد يتعلق بفتح 2018أوت  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018التقني المشترك لإلدارات العمومية بعنوان سنة في رتبة تقني بالسلك ) 10(العملة المنتمين للصنف العاشر 
 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األ1983
 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد   الموظفين، بعض العملة ضمن إطارات  المتعلق بضبط شروط إدماج1985
وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مبر نوف 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،ق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني المشترك المتعل 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد   والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

في رتبة تقني ) 10(إلدماج العملة المنتمين للصنف العاشر  المتعلق بضبط كيفية تنظيم االمتحان المهني 2017 أفريل 10 في رتبة تقني ) 10(إلدماج العملة المنتمين للصنف العاشر  تباالختبارا امتحان مهني  واأليام الموالية2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   : يلي قرر ما  .بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية    .خطط )3( بثالث الخطط المراد سد شغورها  ـ حدد عدد2الفصل   .2018ك لإلدارات العمومية بعنوان سنة بالسلك التقني المشتر

سبتمبر  17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   . 2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية مساعد رتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018 أوت 2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  يئة الترابية،إن وزير التجهيز واإلسكان والته   .2018بعنوان سنة 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89 عدد وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ   :قرر ما يلي   .2015 ديسمبر 11تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  كما  بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةمساعد تقنيبة رتالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2012 أكتوبر 30وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات  2018 أكتوبر 16يوم    .2018العمومية بعنوان سنة  بالسلك التقني المشترك لإلدارات د تقنيمساعللترقية إلى رتبة 
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سبتمبر  17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل    .طخط )10( بعشر ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   . 2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
اإلداري المشترك لإلدارات العمومية  بالسلك ملحق إدارةرتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018بعنوان سنة 

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،ومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسسات العم المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
ات العمومية كما تم  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارملحق إدارةبضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2012 أوت 1 وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  جميع النصوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومية، وعلى  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998   .2015 نوفمبر 20المؤرخ في  وتنقيحه بالقرار 2012 سبتمبر 28إتمامه بالقرار المؤرخ في 

زارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ تفتح بو  :قرر ما يلي   سبتمبر 17تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم  ـ 3الفصل   .خطة )19( بتسع عشرة ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018العمومية بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات ملحق إدارةللترقية إلى رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
اإلداري المشترك لإلدارات  بالسلك كاتب تصرفرتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2 التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في قرار من وزير    ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد وعلى القانون   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018العمومية بعنوان سنة 

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834عدد وعلى األمر    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247لى األمر الرئاسي عدد وع   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
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ما تم ات العمومية كبالسلك اإلداري المشترك لإلدار كاتب تصرفبضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2012 أوت 1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  إلداري المشترك لإلدارات  بالسلك اكاتب تصرفللترقية إلى رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   :قرر ما يلي   .2015 نوفمبر 20المؤرخ في  وتنقيحه بالقرار 2012 سبتمبر 28إتمامه بالقرار المؤرخ في   سبتمبر 17 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   .خطة )14( بأربع عشرة ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018العمومية بعنوان سنة 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة    عليهاطلع      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
المشترك لإلدارات اإلداري  بالسلكمستكتب إدارة رتبة  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2018أوت  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .2018العمومية بعنوان سنة 

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد  وخاصة المرسوم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ، الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو تممته،  صوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع الن المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998

ات العمومية كما تم بالسلك اإلداري المشترك لإلدار مستكتب إدارةبضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2012 أوت 1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد  لتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الفصل األول ـ تفتح بوزارة ا  :قرر ما يلي   .2015 نوفمبر 20المؤرخ في  وتنقيحه بالقرار 2012 سبتمبر 28إتمامه بالقرار المؤرخ في   سبتمبر 17 تسجيل المترشحين يوم  ـ تختم قائمة3الفصل   .طخط )9( بتسع ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .2018العمومية بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات مستكتب إدارةللترقية إلى رتبة  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات 2018 أكتوبر 16يوم 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
    

 مؤرخ فيال 2017لسنة  67 عددحكومي المر يتعلق بتنقيح األ 2018 أوت 3 مؤرخ في 2018 لسنة 703أمر حكومي عدد    
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112القانون عدد وعلى   على الدستور،بعد االطالع    ية،الشؤون الثقافباقتراح من وزير   ،حكومةإن رئيس ال  .الشؤون الثقافيةبسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة ام األساسي الخاص ــالنظ تعلق بضبطالم 2017 جانفي 6

 المرسوم عددوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط الّنظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ،2011مبر بت س23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
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 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229وعلى األمر عدد  المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، 2011نوفمبر  17 المؤرخ في 2011 لسنة 121وعلى المرسوم عدد 
 جوان 17 المؤرخ في 1985 لسنة 839وعلى األمر عدد  ،1992 أوت 28في  المؤرخ 1992 لسنة 1551تمم باألمر عدد االنتداب الخارجية الم المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات 1982
 أكتوبر 29لمؤرخ في  ا1990 لسنة 1753وعلى األمر عدد   الصبغة اإلدارية،العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات  المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت باإلدارات 1985
ير اللجان اإلدارية يستالمتعلق بضبط كيفية تنظيم و 1990  جوان 7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220وعلى األمر عدد   ،2012 نوفمبر 27في  المؤرخ 2012 لسنة 2937 كما تم تنقيحه باألمر عدد المتناصفة
المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة  1993  لسنة 299مر عدد  كما تم تنقيحه وإتمامه باألةالصبغة اإلداري والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الدولة
 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397وعلى األمر عدد   ،1995 فيفري 20المؤرخ في  1995
 نوفمبر 14 المؤرخ في 1994 لسنة 2322وعلى األمر عدد  التكوين المهني األساسي والمستمر،شهادات ومؤهالت  المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير 1994
 مارس 25 المؤرخ في 1996لسنة  519وعلى األمر عدد   ة،   والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداري باالختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية المتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام الخاصة بالترقية 1994
  سبتمبر16في  المؤرخ 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد   والعناوين،  المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات 1996
 فيفري 12 المؤرخ في 2007 لسنة 268وإتمامه باألمر عدد  تنقيحه  كما تمالمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات 1997
 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد   ،2007
ه تتمم وأه ت نقح  وعلى جميع النصوص التيالصبغة اإلداريةموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999  نوفمبر 11 المؤرخ في 2003 لسنة 2338األمر عدد وخاصة 
2003، 

 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1443وعلى األمر عدد 
 أكتوبر 16 المؤرخ في 2001 لسنة 2429مر عدد وعلى األ  ،2012 ديسمبر 10في  المؤرخ 2012 لسنة 3208 كما تم تنقيحه باألمر عدد  الثقافة المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان وزارة 1999
 جوان 6 المؤرخ في 2005 لسنة 1707وعلى األمر عدد  والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن  المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها 2001
الثقافة والمحافظة على  المتعلق بضبط مشموالت وزارة 2005  أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1031وعلى األمر عدد  ،التراث
إلى مراحل التكوين المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في  المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط 2006  مارس 6مؤرخ في  ال2007 لسنة 428وعلى األمر عدد  ،لالنتداب في القطاع العمومي
 سبتمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد   ،تنظمها اإلدارات العموميةباالختبارات لالنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تعلق بضبط اإلطار العام للمناظرات الخارجية الم 2007
وعلى " أمد"التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت  المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2008  لسنة 1469جميع النصوص التي تممته وخاصة األمر عدد 
 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 2139وعلى األمر عدد   ،2013 أفريل 26 المؤرخ في 2013
 أوت 5مؤرخ في ال 2009 لسنة 2273وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،2009
 سبتمبر 14مؤرخ في ال 2012 لسنة 1710وعلى األمر عدد   ،2تنظمها اإلدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أالمناظرات الخارجية لالنتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في الم 2009
  ،وأعضائها الحكومة رئيس تعلق بتسميةوالم 2016 أوت 27 في مؤرخال 2016 لسنة 107 عدد رئاسيال مراألوعلى  ،إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراثتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة والم 2016مارس  11ي مؤرخ فال 2016 لسنة 322حكومي عدد الوعلى األمر   ،المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات الم 2012
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ام األساسي الخاص بسلك ــالنظ تعلق بضبطالم 2017جانفي  6 مؤرخ فيال 2017لسنة  67 عددحكومي المر وعلى األ  لسنة 67الفصل األول ـ يضاف إلى األمر الحكومي عدد    :اآلتـي نصـهالحكومي  يصـدر األمـر   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد  هياكل برئاسة الحكومة، المتعلق بإلحاق 2017أفريل  10 المؤرخ في 2017 لسنة 468وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد   الشؤون الثقافية،المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة 
ويتم اإلدماج في الرتب طبقا ضمن سلك المنشطين الثقافيين المباشرون لمهام التنشيط الثقافي بدور الثقافة والمركبات الثقافية يدمج بصفة استثنائية األعوان ) : مكرر (28الفصل   :فيما يلي نصه ) مكرر (28الشؤون الثقافية فصل األساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة المتعلق بضبط النظام  2017 جانفي 6 المؤرخ في 2017 ن، كل االمالية مكلف  ووزيرالشؤون الثقافيةوزير  ـ 2الفصل   .وتنظر اللجنة اإلدارية المتناصفة في مطالب اإلدماجويحتفظون بنفس األقدمية المكتسبة في الصنف والرتبة والدرجة األعوان المدمجون طبقا ألحكام هذا الفصل بنفس الدرجة ويرتب أشهر من تاريخ نفاذ هذا األمر الحكومي ) 6(أجل ستة تتم عملية اإلدماج بناء على طلب من العون المعني يقدم في     أستاذ مساعد للتنشيط الثقافي  كاتب ثقافي مساعد  أستاذ تنشيط ثقافي  كاتب ثقافي  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية    :للجدول التالي  الذي ينشر بالرائد   الحكومي، بتنفيذ هذا األمرفيما يخصه محمد زين العابدين                 وزير الشؤون الثقافية                      محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 أوت 3تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسية

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  النقل،إن وزير    . بوزارة النقلمشترك لمهندسي اإلدارات العموميةالمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك  يتعلق بفتح 2018وت  أ2 مؤرخ في النقلقرار من وزير    
مشترك لمهندسي المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك ال 1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية عوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام أل1983  نوفمبر 2 يوم ترشحات ـ تختم قائمة تسجيل ال3ل الفص  ).2 (بخطتينلمراد سد شغورها  ـ حدد عدد الخطط ا2الفصل   .الموالية واأليام 2018 ديسمبر 3 يوم 2018العمومية بعنوان سنة للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات النقل مناظرة داخلية بالملفات الفصل األول ـ تفتح بوزارة   :قرر ما يلي   .دارية التابعة لها العمومية ذات الصبغة اإلالمؤسساتالنقل و بوزارة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموميةبضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 1999 جوان 23 المؤرخ في النقلوعلى قرار وزير    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   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   تي نقحته  أو تممته، وعلى جميع النصوص الاإلدارات العمومية
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلبالسلك  عام متصرفمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في قلالنقرار من وزير 
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األ1983
 نوفمبر 2 يوم ة تسجيل الترشحات ـ تختم قائم3ل الفص  ).2( بخطتين ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .الموالية واأليام 2018 ديسمبر 3 يوم 2018العمومية بعنوان سنة متصرف عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات للترقية إلى رتبة الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :ما يلي قرر   .رتبة متصرف عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى تنظيم المتعلق بضبط كيفية  2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124ر الرئاسي عدد وعلى األم   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،  جميع النصوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومية، وعلى  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،   .مشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة النقلبالسلك ال رئيسبالملفات للترقية إلى رتبة مهندس مناظرة داخلية  يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير 
لتابعة بوزارة النقل والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ا  بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموميةرئيسمهندس بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 1999 جوان 23 المؤرخ في النقلوعلى قرار وزير    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017ر سبتمب 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316لحكومي عدد وعلى األمر ا  اإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته  أو تممته،المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي  1999 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية و المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983  سبتمبر 4 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .خطط )3 (بثالث ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .واأليام الموالية 2018 أكتوبر 4 يوم 2018اإلدارات العمومية بعنوان سنة  بالسلك المشترك لمهندسي رئيسللترقية إلى رتبة مهندس الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .لها
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  . المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلالتقني بالسلك تقني رئيسمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  بفتح  يتعلق2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير 
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،لجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وا المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تنظيم بضبط كيفية  المتعلق 2014 مارس 24 المؤرخ في وزير النقلوعلى قرار    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12لمؤرخ في  ا2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   مته،أو تم  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999 دارات العمومية بوزارة ي رئيس بالسلك التقني المشترك لإلتقن تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات للترقية إلى رتبة  ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات الفصل األول  :قرر ما يلي   .النقل  ديسمبر 3م  يو ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .خطط )3 (بثالث ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .الموالية واأليام 2019 جانفي 3 يوم 2018 بعنوان سنة العمومية
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلبالسلك  رئيس متصرفى رتبة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إل يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير 
ت الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذا المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983  أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى تنظيم المتعلق بضبط كيفية  2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   ية أعضاء بالحكومة، المتعلق بتسم2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016  لسنة316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998  ديسمبر 7 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .خطط )6 (بست ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .الموالية واأليام 2019 جانفي 7 يوم 2018العمومية بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات رئيسللترقية إلى رتبة متصرف الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   . بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةرئيسرتبة متصرف 
الرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار ب4الفصل   .2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية

              رضوان عيارة  وزير النقل
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في  رئيس متصرفمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير  لمتصرفين في الوثائق واألرشيف الوثائق واألرشيف بسلك ا  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .بوزارة النقل
 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد    نصوص التي نقحته أو تممته،وعلى جميع الوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى تنظيم المتعلق بضبط كيفية  2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    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   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003فريل  أ7 المؤرخ في 2003 في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في رتبة متصرف رئيس   سبتمبر 4 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .واحدة )1(بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   . واأليام الموالية2018أكتوبر  4 يوم 2018المتصرفين في الوثائق واألرشيف بعنوان سنة  في الوثائق واألرشيف بسلك للترقية إلى رتبة متصرف رئيسالفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .الوثائق واألرشيف
2018.  

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 

              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلبالسلك  مستشار متصرفناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة م يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير   
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،اعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجم المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى تنظيم المتعلق بضبط كيفية  2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12ؤرخ في  الم2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   ه،أو تممت  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998   .واأليام الموالية 2018 ديسمبر 17 يوم 2018لإلدارات العمومية بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك مستشارللترقية إلى رتبة متصرف وزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات الفصل األول ـ تفتح ب  :قرر ما يلي   .العمومية بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات مستشاررتبة متصرف 
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 وفمبرن 16 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  ).2( بخطتين ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .واألرشيف بوزارة النقلفي الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق  مستشار متصرفبة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رت يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير   
 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى تنظيم المتعلق بضبط كيفية  2016 نوفمبر 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   وأعضائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003 ك المتصرفين في  في الوثائق واألرشيف بسلمستشاررتبة متصرف    .الوثائق واألرشيف

 سبتمبر 4 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .واحدة )1(بخطة الخطط المراد سد شغورها  ـ حدد عدد 2الفصل   . واأليام الموالية2018أكتوبر  4 يوم 2018المتصرفين في الوثائق واألرشيف بعنوان سنة  في الوثائق واألرشيف بسلك مستشارللترقية إلى رتبة متصرف الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل بالسلك متصرفمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقل من وزير قرار  
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية لنظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط ا1983
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124على األمر الرئاسي عدد و   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،  ة، وعلى جميع النصوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومي المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
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 نوفمبر 2 يوم ئمة تسجيل الترشحات ـ تختم قا3ل الفص  .خطط )4 (بأربع ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .الموالية واأليام 2018 ديسمبر 3 يوم 2018العمومية بعنوان سنة للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :رر ما يلي ق  .رتبة متصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى تنظيم المتعلق بضبط كيفية  2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .النقلواألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف بوزارة في الوثائق  متصرفية بالملفات للترقية إلى رتبة مناظرة داخل يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير   
 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،ت المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعا المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
  وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003

المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى تنظيم المتعلق بضبط كيفية  2016 نوفمبر 22وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   سبتمبر 4 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .واحدة )1(بخطة د عدد الخطط المراد سد شغورها  ـ حد2الفصل   .واأليام الموالية 2018 أكتوبر 4 يوم 2018في الوثائق واألرشيف بعنوان سنة للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .واألرشيف واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق رتبة متصرف في الوثائق
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقلالرتبة األولى للبحرية التجارية بسلك األعوان المختصين ضابط أول من مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير   
أول نوفمبر  المؤرخ في 1999 لسنة 2465وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
  المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل، األعوان سلك األساسي الخاص ب المتعلق بضبط النظام1999



  65عـــدد   2018  أوت14 ––د الرسمي للجمهورية التونسية الرائ  3632صفحــة 

 نوفمبر 16 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .واحدة )1 (بخطة ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   . واأليام الموالية2018 ديسمبر 17 يوم 2018بعنوان سنة  لتابعين لوزارة النقلبسلك األعوان المختصين للبحرية التجارية اأول من الرتبة األولى للبحرية التجارية ضابط للترقية إلى رتبة الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقلة األولى للبحرية التجارية بسلك األعوان ضابط أول من الرتببضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2000 ماي 23 المؤرخ في وزير النقلوعلى قرار    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   علق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المت2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   النقل،إن وزير  .لإلدارات العمومية بوزارة النقل وتقنيي اإلعالمية محللي سلك محلل مركزي بمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير   
   وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 فيفري 15 المؤرخ في 1999ة  لسن365وعلى األمر عدد 
ي اإلعالمية يمحلل مركزي بسلك محللي وتقنللترقية إلى رتبة الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .بوزارة النقل  لإلدارات العموميةي اإلعالميةيمحلل مركزي بسلك محللي وتقنالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تنظيم كيفية بضبط  المتعلق 2014 مارس 24 المؤرخ في وزير النقلوعلى قرار    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 النقل،وزي المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   نقحته أو تممته،وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999  ديسمبر 3 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .واحدة )1 (بخطة ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .واأليام الموالية 2019 جانفي 3 يوم 2018بعنوان سنة رات العمومية لإلدا
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   على الدستور،بعد االطالع   إن وزير النقل،  . المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلالتقني بالسلك أولمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني  يتعلق بفتح 2018 أوت 2قرار من وزير النقل مؤرخ في 
أفريل  12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
واأليام  2019 جانفي 3 يوم 2018العمومية بعنوان سنة  بالسلك التقني المشترك لإلدارات أولللترقية إلى رتبة تقني الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل أولبالملفات للترقية إلى رتبة تقني بضبط كيفية المناظرة الداخلية  المتعلق 2014 مارس 24 المؤرخ في وزير النقلوعلى قرار    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 107اسي عدد وعلى األمر الرئ  وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999  ديسمبر 3 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .خطط )9 (بتسع ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .الموالية
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  لوزير النق

التقني بالسلك تقني مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير   ديسمبر 12ي  المؤرخ ف1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تنظيم بضبط كيفية  المتعلق 2014 جانفي 16 المؤرخ في وزير النقلوعلى قرار    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته التقني  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك 1999  سبتمبر 4 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .واحدة )1 (بخطةشغورها  ـ حدد عدد الخطط المراد سد 2الفصل   . واأليام الموالية2018 أكتوبر 4 يوم 2018بعنوان سنة للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلتقني بالسلك التقني 
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              رضوان عيارة  وزير النقل
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل بالسلك ملحق إدارةمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 أوت 2رخ في  مؤالنقلقرار من وزير 
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساس1983
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تنظيم بضبط كيفية  المتعلق 2012 أوت 1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124رئاسي عدد وعلى األمر ال   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،   النصوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998  سبتمبر 4 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  ).2( بخطتين  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها2الفصل   .الموالية واأليام 2018 أكتوبر 4 يوم 2018العمومية بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات ملحق إدارةللترقية إلى رتبة الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .لنصوص التي نقحته أو تممتهجميع ا وعلى  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةملحق إدارة
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              رضوان عيارة  وزير النقل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلبالسلك  كاتب تصرفمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018ت  أو2 مؤرخ في النقلقرار من وزير 
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألع1983
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تنظيم بضبط كيفية  المتعلق 2012 أوت 1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    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   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،  تي نقحته المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998  سبتمبر 4 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .واحدة )1 (ةخطب ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها 2الفصل   .الموالية واأليام 2018 أكتوبر 4 يوم 2018العمومية بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات كاتب تصرفللترقية إلى رتبة الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي   .2012 سبتمبر 28المؤرخ في إتمامه بالقرار  كما تم  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةكاتب تصرف
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              رضوان عيارة  وزير النقل



 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلبالسلك   إدارةمستكتبمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 أوت 2 مؤرخ في النقلقرار من وزير 
 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي الع1983
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124ي عدد وعلى األمر الرئاس   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وزير النقل، المتعلق بفويض  بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد   أو تممته،  صوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع الن المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998

المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تنظيم بضبط كيفية  المتعلق 2012 أوت 1وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  ) 1( ةبخط سد شغورها  ـ حدد عدد الخطط المراد2الفصل   .الموالية واأليام 2018 أكتوبر 4 يوم 2018العمومية بعنوان سنة  بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات مستكتب إدارةللترقية إلى رتبة الفصل األول ـ تفتح بوزارة النقل مناظرة داخلية بالملفات   :قرر ما يلي  .2012 سبتمبر 28ه بالقرار المؤرخ في إتمام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية كما تم مستكتب إدارة  سبتمبر 4 يوم  ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات3ل الفص  .واحدة
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

              رضوان عيارة  وزير النقل
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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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