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  .......................................................................تسمية مديرين عامين  .......................................................... سفراء فوق العادة ومفوضينتسمية
 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد  المتعلق بتوزيع اعتمادات 2017ر  ديسمب19 المؤرخ في 2017 لسنة  1355 عددالحكومي  يتعلق بتنقيح األمر2018 ديسمبر 18 مـؤرخ فـي 2018 لسنـة 1045أمــر حكومي عــدد 

    ..............2018 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2018  ديسمبر17المؤرخ في  2018 لسنة 55 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
المناظرة  يتعلق بضبط كيفية تنظيم 2018 ديسمبر 17 في قرار من وزير التربية مؤرخ .......... لى وزارة التربيةإالراجعة بالنظر بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية  يتعلق بضبط أحكام خاصة 2018 ديسمبر 18 مؤرخ في 2018 لسنة 1046أمر حكومي عدد    .......................................................2019أدوات القيس بعنوان سنة  يتعلق بعمليات التحقق والوسم على 2018 ديسمبر 11 قرار من وزير التجارة مؤرخ في المناظرة   يتعلق بضبط كيفية تنظيم2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  .....................................................................بة متصرف عام للتربيةى رتللترقية إل يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات 2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  ...............................................الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام للتربية المناظرة   يتعلق بضبط كيفية تنظيم2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  ...................................................................متصرف رئيس للتربيةة للترقية إلى رتب يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات 2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  ............................................الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتربية المناظرة   يتعلق بضبط كيفية تنظيم2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  ...............................................................ف مستشار للتربيةللترقية إلى رتبة متصر يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات 2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  .........................................الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية المناظرة   يتعلق بضبط كيفية تنظيم2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  ..........................................................................ى رتبة متصرف للتربيةللترقية إل يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات 2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  ....................................................الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتربية المناظرة   يتعلق بضبط كيفية تنظيم2018 ديسمبر 17ار من وزير التربية مؤرخ في قر ................................................................للترقية إلى رتبة متصرف مساعد للتربية يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات 2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  ..........................................الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد للتربية المناظرة   يتعلق بضبط كيفية تنظيم2018 ديسمبر 17ير التربية مؤرخ في قرار من وز .....................................................................بة كاتب تصرف للتربيةللترقية إلى رت يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات 2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في  .............................................. تصرف للتربيةتباالداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ك    .............................................الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للتربية
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 ...................................................................مستكتب إدارة للتربيةللترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات 2018 ديسمبر 17قرار من وزير التربية مؤرخ في 

بحري والمؤسسات والمنشآت المصالح التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد ال والمتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل 2005 أكتوبر 24بإتمام القرار المؤرخ في  يتعلق 2018 ديسمبر 11قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في   ..........................................تسمية رئيس وأعضاء المجلس الوطني للزيتون  ..........................................العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها

  ...................................................تسمية مدير المدرسة الوطنية لإلدارة
والشركة الوطنية للنقل بالمصادقة على النظام األساسي لتعاونية أعوان شركة النقل بتونس  يتعلق 2018 نوفمبر 30قرار من وزير الشؤون االجتماعية ووزير المالية مؤرخ في   ..............................................................................المدنية لالتفاقية المشتركة القطاعية لوكالء التجهيزات الفالحية والهندسة 14ي عدد الملحق التعديل يتعلق بالمصادقة على 2018 نوفمبر 30قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في  ................ لالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء15الملحق التعديلي عدد  يتعلق بالمصادقة على 2018 نوفمبر 30قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في  ..........صانعي ووكالء السياراتالقطاعية ل لالتفاقية المشتركة 14الملحق التعديلي عدد  يتعلق بالمصادقة على 2018 نوفمبر 30قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في  ..ة لصناعة مواد التجميل والعطورات لالتفاقية المشتركة القطاعي15الملحق التعديلي عـدد  يتعلق بالمصادقة على 2018 نوفمبر 30عية مؤرخ في قرار من وزير الشؤون االجتما  .................................الوطني للثقافة وضبط مشموالته وتركيبته وطرق تسييره يتعلق بإحداث المجلس 2018 ديسمبر 3 مؤرخ في 2018 لسنة 1048أمر حكومي عدد    ...........................................................................بين المدن
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  دينار 000 200 419 26   موارد العنوان األول-    : دينار مبوبـة كما يلي 000 000 566 37األداءات والضرائب والمعاليم واألتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه  أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من  ويبقى مرخصا في2018يرخص بالنسبة إلى سنة  : )جديد(الفصل األول   : كما يلي 2018لسنة  والمتعلق بقانون المالية 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66 من القانون عدد 6 و3 و1 نقحت الفصول ـ الفصل األول  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه   . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد    باسم الشعب،   .)1(2018قانون المالية التكميلي لسنة تعلق بي 2018 ديسمبر 17 مؤرخ في 2018 لسنة 55قانون عدد  

  دينار 000 000 330 10   موارد العنوان الثاني-
دينار  000 000 566 37 بما قدره 2018يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة  :) جديد (3الفصل   .الملحق بهذا القانون" أ "  وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول          دينار 000 800 816   موارد الحسابات الخاصة في الخزينة-   دينار 000 000 814 14  التأجير العمومي  :  القسم األول  نفقات التصرف:  الجزء األول    :واألقسام كما يليمبوبة حسب األجزاء 
  دينار 000 000 150 1  وسائل المصالح  :  القسم الثاني
  دينار 000 000 219 7  التدخل العمومي  :  القسم الثالث
ـــ      دينار 000 200 637 23  : جملة الجزء األول      دينار 000 200 454  نفقات التصرف الطارئة  :  القسم الرابع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

  .2018  نوفمبر21 بجلستــه المنعقـدة بتاريخ ومصادقتهمداولة مجلس نواب الشعب   :األعمال التحضيرية ) 1
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  دينار 000 845 663 2  االستثمارات المباشرة  :  القسم السادس  نفقات التنمية:  الجزء الثالث    دينار 000 000 755 2  : جملة الجزء الثاني      دينار 000 000 755 2  فوائد الدين العمومي  :  القسم الخامس  فوائد الدين العمومي:  الجزء الثاني
  دينار 000 574 632 1  التمويل العمومي  :  القسم السابع
  دينار 000 420 328  نفقات التنمية الطارئة  :  القسم الثامن

 دينار بالنسبة لسنة 000 000 514 4بــ غ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومييضبط مبل: ) جديد (6الفصل   .الملحق بهذا القانون" ت " وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول     دينار 000 800 816  :جملة الجزء الخامس      دينار 000 800 816  نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة  :  القسم الحادي عشر  نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة:  الجزء الخامس    دينار 000 000 086 5  : جملة الجزء الرابع      دينار 000 000 086 5  تسديد أصل الدين العمومي  :  القسم العاشر  تسديد أصل الدين العمومي:  الجزء الرابع    دينار 000 000 271 5  : جملة الجزء الثالث      دينار 000 161 646  نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة  :  سم التاسعالق
  محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 ديسمبر 17تونس في   .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة  .2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66بالقانون عدد  وفقا لألبواب واألجزاء الواردة 2018توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة  ـ 2الفصل   .2018
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 لى  الصفحة األو 2018الدولة  لسنة  ميزانية  موارد   -أ-     الجدول
 بحساب الدينار   

 التقديرات بـــيــــان  الـمــوارد الفصل رقم      
    األول  العنوان  موارد     
    اإلعتيادية  الجبائية  المداخيل  : األول     الجزء  
   اإلعتيادية الـمباشرة األداءات   : األول        الـصنف  
   الضريبة  على الشركات  و يينالطبيع األشخاص دخل  على الضريبة  :1      
   الـمورد  من الخصم  :التسبقات           

 000 000 401 3 واالجور  الـمرتبات 11-01
 000 000 219  البنوك لدى باالدخار الخاصة بالحسابات االيداعات فوائد 11-02
 000 000 542  الـمنقولة االموال  مداخيل 11-03
 000 000 617  وأكرية ظرفية  أجور  ،وساطة  ، عمولة  ، مكافأة 11-04
 000 000 70 الـمقيمين لغير أتاوة 11-05
 000 000 29 العقارية الزائدة القيمة بعنوان  مداخيل 11-06
 000 000 336  الـموردة  اإلستهالك مواد على  تسبقة 11-07
 000 000 841  على الصفقات % 1.5   تسبقة 11-08
 000 900 42 لمقيمينالقيم المنقولة لغير ا 11-09

 000 900 097 6  1 جملة  
    الضريبة على الشركات و   الطبيعيين األشخاص  دخل على الضريبة  :2   
المبالغ المدفوعة على الحساب: التسبقات             

 000 000 105  والتجارية الصناعية االرباح :  الطبيعيون  االشخاص 12-01
 000 000 61 التجارية غير الـمهن  أرباح   :الطبيعيون   االشخاص 12-02
 000 000 40 البترولية  الشركات :  الـمعنويون  االشخاص 12-03
 000 000 818  البترولية غير الشركات   :  الـمعنويون  االشخاص 12-04

 000 000 024 1     2 جملة  
    على الشركات الضريبة و   الطبيعيين األشخاص  دخل على الضريبة  :3   
        التسوية  :        

 000 100 199  الطبيعيون  االشخاص 13-01
 000 800 993  البترولية الشركات 13-02

 000 000 6 النفط شركات  كاهل على  التكميلية الـمعاليم  02-13 مكرر   
 000 000 304  البترولية غير الشركات 13-03
 000 000 2 األشخاص شركات مرابيح 13-04
 000 000 35 العقارية الزائدة القيمة بعنوان  مداخيل 13-05
 000 000 200  مساهمة اجتماعية تضامنية 13-08

 000 900 739 1     3 جملة  
   المساهمة الظرفية االستثنائية: 4  

 000 000 20 الطبيعيون  االشخاص 14-01
 000 200 95 الـمعنويون  االشخاص 14-02

 000 200 115      4 جملة  
      
 000 000 977 8 األول  الصنف جملة  
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 الصفحة الثانية 2018الدولة  لسنة  ميزانية  موارد   -أ-     الجدول
   

 بحساب الدينار   
   الفصل  بـــيــــان  الـمــوارد رقم      

 التقديرات
     المباشرة اإلعتياديةغير      الـمعاليم    و   األداءات    :   الثــاني        الصنف  
   الديــوانيــة  الـمعاليم : 1  

 000 000 924  التوريد عند الديوانيـة الـمعاليم 21-01
 000 000 225  التوريد  عند الديوانية الخدمات أتاوة 21-02
 000 000 31 التصدير  عند الديوانية الخدمات أتاوة 21-03

 000 000 180 1    1 جملة  
   الـمضافة القيمة  على داءاأل : 2  

 000 000 720 3 التوريد  نظام   :  الـمضافة  القيمة  على األداء 22-01
 000 000 762 3 داخلي  نظام   :  الـمضافة  القيمة  على األداء 22-02

 000 000 482 7     2 جملة 
   اإلستهالك  معلوم : 3  

 000 000 750  الزيوت  و  البنزين على  اإلستهالك معلوم 23-01
 000 000 736  الوقيد  و التبغ على  اإلستهالك معلوم 23-02
 000 000 339  الوقيد و التبغ على  الخصوصية  الزيادة 23-03
 000 000 449  الكحولية الـمشروبات على  اإلستهالك معلوم 23-04
 000 000 647  مختلفة منتوجات على  اإلستهالك معلوم 23-05

 000 000 921 2   3   جملة  
   )التسجيل( الـمنقوالت  و  العقود  على الـمعاليم   :  4  

 000 000 519  الجبائي  الطابع معاليم 24-01
 000 000 294  اإلنتقاالت  على الـمعاليم 24-02
 000 000 255  التسجيل على  أخرى معاليم 24-03
 000 000 200  التأمينات  على الوحيد الـمعلوم 24-04
 000 000 2 أخرى  إدارية  موجبات مقابل معاليم 24-05

 000 000 270 1  4 جملة  
   أخرى  منتوجات  و  النقل على معاليم : 5  

 000 000 143   النقل على  التعويضي الـمعلوم 25-01
 000 000 177  السيارة العربات على الـجوالن معلوم 25-02
 000 000 2 الفضة و  الذهب  و  البالتين من الـمصنوعات طبع معلوم 25-03

 000 000 322    5   جملة  
   الـمعاليم : 6  

 000 000 250  الجبائية الـمادة في صادرة وعقوبات خطايا 26-02
 000 000 1  الـملغاة االداءات بعنوان إستخالصات 26-04
 000 000 66 الخدمات و الـمنتوجات بعض تخص معاليم 26-05
 000 200 395 1  على النفقاتفائض مداخيل الصناديق الخاصة 26-06

      
 000 200 712 1     6   جملة  

 000 200 887 14   الثاني  الصنف جملة  
 000 200 864 23 األول  الجـــــزء  جملــــة  
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 الصفحة الثالثة 2018الدولة  لسنة  ميزانية  موارد   -أ-     الجدول
   
   

 بحساب الدينار   
   الفصل  بـــيــــان  الـمــوارد   رقم    

 التقديرات
   اإلعتيادية    الجبائية    غير   الـمداخيل :  الثاني     الجزء  
    اإلعتيادية   الـمالية  الـمداخيل  :   الثالث          الصنف  

 000 000 849   الخزينة مرابيح  و  العمومية الـمنشآت  تحويالت 30-01
 000 000 176   بـمقتضى  اخرى   الصادرة عن السلط اإلدارية ومبالغ  ـماليةال والعقوبات الخطايا 30-02

    الزمن بمرور الحق سقوط بـمقتضى أحكام أو مصالحات أو  
 000 000 5 الخدمات مختلف  مصاريف من اموال ارجاع 30-03
 000 000 7 و مصاريف التتبع  الغير  لفائدة  واالستخالص والتصرف االدارة مصاريف 30-04
 000 000 40 القروض فوائد استخالص 30-05
 000 000 4  و تأجيل دفع المعاليم الرفع  اعتمادات بعنوان الـمقبوضة االسقاطات 30-06
 000 000 85 شتى  بعناوين مقابيض 30-07
 000 000 100  اإلجتماعي الضمان صناديق مساهمات و دفوعات 30-08

      
 000 000 266 1 الثالث  الصنف جملة  
    اإلعتيادية الدولة أمالك مداخيل  : الرابع      الصنف  

 000 000 600  المرابيح الناتجة عن استغالل النفط 40-01
 000 000 580  الغاز  عبور معاليم 40-03
 000 000 20 الغابات  مداخيل 40-04
 000 000 10 الدولة المالك التابعة العقارات  بيع 40-05
 000 000 5  اللقطات    بيع من  متحصل العمومي و الـملك اشغال بعنوان إستخالصات 40-06

   والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة   
 000 000 2 به االنتفاع  زال الذي للدولة الراجع االثاث  بيع 40-07
 000 000 31 األكرية 40-08
 000 000 41 الدولة أمالك  من أخرى  محاصيل 40-09

      
      
 000 000 289 1   الرابع الصنف   جملة  
      
 000 000 555 2  الثاني الجزء جملة  
      
 000 200 419 26 األول العنوان موارد جملة  
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  الصفحة الرابعة 2018الدولة  لسنة  ميزانية  موارد   -أ-     الجدول
 بحساب الدينار   

   الفصل  ــواردبـــيــــان  الـم رقم      
 التقديرات

    الثاني العنوان موارد   
      
    اإلعتيادية غير  الـمداخيل : الثالث     الجزء  
      
 000 000 130  القروض أصل إسترجاع  مداخيل : الخامس       الصنف  

 000 000 130  القروض أصل إسترجاع مداخيل  50-01
      
 000 000 600   أخرى إعتيادية غير خيلمدا  : السادس         الصنف  

 000 000 500   المصادرة مداخيل   60-01
 000 000 100   أخرى إعتيادية  غير  مداخيل 60-02

 000 000 730     الثالث الجزء جملة  
      
   اإلقتراض  موارد  : الرابع     الجزء  
      
   الداخلي اإلقتراض موارد  : السابع      الصنف  

 000 000 365 2 الداخلي  اإلقتراض موارد  70-01
      
    الخارجي  اإلقتراض  موارد : الثامن       الصنف  

 000 839 588 6  الخارجي  اإلقتراض موارد  80-01
      
   الموظفة الخارجي اإلقتراض موارد :  التاسع         الصنف  

 000 161 646  الموظفة الخارجي  اإلقتراض موارد  90-01
 000 000 600 9  الرابع الجزء جملة  
 000 000 330 10 الثاني العنوان موارد جملة  
   موارد صناديق الخزينة  
      
   الخزينة  لصناديق الموظفة  الموارد  : الخامس     الجزء  
      

   الخزينة  الموظفة لصناديق  الجبائية  الموارد  : العاشر      الصنف  
 000 800 606  الخزينة  الموظفة لصناديق  الجبائية الموارد  100-01

      
   الموظفة  لصناديق الخزينة  الجبائية  غير  الـموارد : عشر  الحادي      الصنف  

 000 000 210  الموظفة  لصناديق الخزينة الجبائية غير الـموارد  110-01
      

 000 800 816  خزينةال لصناديق  الموظفة  الموارد   جملة  
    
 000 000 566 37  الدولة ميزانية  موارد  مجموع  
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 الصفحة األولى اعتمادات الدفع  2018نفقات ميزانية الدولة لسنة  "ت " الجدول 
 بحساب الدينار                

 العنوان األول
   الجزء الثاني نفقات التصرف: الجزء األول 

 األبواب جملة العنوان األول :القسم الخامس جملة الجزء األول :القسم الرابع :القسم الثالث :القسم الثاني :ألولالقسم ا

نفقات التصرف  التدخل العمومي وسائل المصالح التأجير العمومي
   فوائد الدين العمومي   الطارئة

 000 419 29  - 000 419 29    000 032 1  000 183 3  000 204 25  مجلس نواب الشعب 1-
 000 848 102  - 000 848 102    000 350 2  000 377 18  000 121 82  رئاسة الجمهورية -2
 000 872 157  - 000 872 157    000 036 29  000 745 10  000 091 118  رئاسة الحكومة -3
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية  -4

 000 783 7  - 000 783 7    000 463 3  000 752 1  000 568 2  والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان
 000 883 618 2 - 000 883 618 2   000 864 23  000 898 204  000 121 390 2 وزارة الداخلية  -5
 000 406 509  - 000 406 509    000 757 455  000 231 8  000 418 45  وزارة الشؤون المحلية والبيئة -6
 000 578 516  - 000 578 516    000 934 7  000 463 58  000 181 450  ة العدلوزار -7
 000 324 203  - 000 324 203    000 778 20  000 586 55  000 960 126  وزارة الشؤون الخارجية -8
 000 076 916 1 - 000 076 916 1   000 073 23  000 110 236  000 893 656 1 وزارة الدفاع الوطني -9
 000 305 103  - 000 305 103    000 696 9  000 611 13  000 998 79  وزارة الشؤون الدينية -10
 000 667 625  - 000 667 625    000 664 6  000 395 40  000 608 578  وزارة المالية -11
 000 130 45    000 130 45    000 798   000 487 3  000 845 40  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -12
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون  -13

 000 095 69  - 000 095 69    000 554 1  000 006 9  000 535 58  الدولي

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد  -14
 000 811 567  - 000 811 567    000 826 15  000 751 30  000 234 521  البحري

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى  -15
 000 289 18  - 000 289 18    000 668   000 065 2  000 556 15  والمتوسطة

 000 262 824 1   000 262 824 1   000 543 781 1 000 090 6  000 629 36  وزارة التجارة -16
وزارة الطاقة والمناجم والطاقات  -17

 000 289 717 2 - 000 289 717 2   000 258 700 2 000 028 3  000 003 14  المتجددة

وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد  -18
 000 603 19  - 000 603 19    000 968 1  000 712 2  000 923 14  الرقمي

 000 032 63  - 000 032 63    000 455   000 473 9  000 104 53  وزارة السياحة والصناعات التقليدية -19
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة  -20

 000 453 146  - 000 453 146    000 880 2  000 118 52  000 455 91  الترابية
 000 567 470  - 000 567 470    000 736 450  000 950 2  000 881 16  وزارة النقل -21
 000 505 190  - 000 505 190    000 505 39  000 103 10  000 897 140  وزارة  الشؤون الثقافية -22
 000 839 568  - 000 839 568    000 649 38  000 630 14  000 560 515  وزارة شؤون الشباب والرياضة -23
 000 418 113  - 000 418 113    000 193 17  000 637 7  000 588 88  وزارة المرأة واألسرة والطفولة -24
 000 218 670 1 - 000 218 670 1   000 618 5  000 506 117  000 094 547 1 وزارة الصحة -25
 000 364 501 1 - 000 364 501 1   000 356 328 1 000 837 12  000 171 160  وزارة الشؤون اإلجتماعية  -26
 000 533 715 4 - 000 533 715 4   000 590 37  000 042 96  000 901 581 4 وزارة التربية -27
 000 694 336 1 - 000 694 336 1   000 785 208  000 696 83  000 213 044 1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -28
 000 303 322  - 000 303 322    000 143 2  000 391 26  000 769 293  وزارة التكوين المهني والتشغيل -29
 000 800 3  - 000 800 3    000 300   000 000 1  000 500 2  المجلس األعلى للقضاء -30
 000 412 2  - 000 412 2    000 60   000 700   000 652 1  المحكمة الدستورية -31
 000 900 16  - 000 900 16    000 300   000 000 5  000 600 11  الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات -32
 000 322 8  - 000 322 8    000 168   000 427 1  000 727 6  هيئة الحقيقة والكرامة -33
 000 200 454  - 000 200 454  000 200 454        النفقات الطارئة وغير الموزعة -34
 000 000 755 2 000 000 755 2            الدين العمومي -35

 000 200 392 26 000 000 755 2 000 200 637 23 000 200 454  000 000 219 7 000 000 150 1 000 000 814 14 =الجملــة 
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 "ت " الجدول 
 2018نفقات ميزانية الدولة لسنة 

 اعتمادات الدفع
 الصفحة الثانية

 بحساب الدينار                
 العنوان الثاني

   الجزء الرابع نفقات التنمية: الجزء الثالث 
 األبواب جملة العنوان الثاني القسم العاشر القسم التاسع :قسم الثامنال :القسم السابع :القسم السادس
االستثمارات 

 المباشرة
نفقات التنمية  التمويل العمومي

 الطارئة
نفقات التنمية 

المرتبطة بالموارد 
 الخارجية الموظفة

تسديد أصل الدين  جملة الجزء الثالث
   العمومي

 000 500 1  - 000 500 1        000 500 1  مجلس نواب الشعب 1-
 000 665 5  - 000 665 5      000 460   000 205 5  رئاسة الجمهورية -2
 000 500 7  - 000 500 7  000 868 1    000 520 3  000 112 2  رئاسة الحكومة -3
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية  -4

 000 180   - 000 180       000 100   000 80   والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان
 000 000 250  - 000 000 250      000 200 27  000 800 222  وزارة الداخلية  -5
 000 000 261  - 000 000 261  000 420     000 580 252  000 000 8  وزارة الشؤون المحلية والبيئة -6
 000 000 75  - 000 000 75      000 350   000 650 74  وزارة العدل -7
 000 000 8  - 000 000 8        000 000 8  وزارة الشؤون الخارجية -8
 000 000 370  - 000 000 370      000 917 10  000 083 359  وزارة الدفاع الوطني -9
 000 000 2  - 000 000 2        000 000 2  وزارة الشؤون الدينية -10
 000 000 110  - 000 000 110      000 000 62  000 000 48  وزارة المالية -11
 000 000 3  - 000 000 3        000 000 3  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -12
 000 000 500  - 000 000 500  000 000 10    000 760 489  000 240   وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي -13
لموارد المائية والصيد وزارة الفالحة وا -14

 000 285 791  - 000 285 791  000 000 127    000 082 317  000 203 347  البحري

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى  -15
 000 000 115  - 000 000 115      000 242 103  000 758 11  والمتوسطة

 000 000 16  - 000 000 16  000 993 4    000 447 9  000 560 1  وزارة التجارة -16
 000 000 4  - 000 000 4      000 203 3  000 797   وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة -17
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد  -18

 000 530 10  - 000 530 10      000 560 7  000 970 2  الرقمي
 000 000 70  - 000 000 70      000 660 69  000 340   وزارة السياحة والصناعات التقليدية -19
 000 000 350 1 - 000 000 350 1 000 000 455    000 620 1  000 380 893  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية -20
 000 000 170  - 000 000 170  000 625 4    000 375 163  000 000 2  وزارة النقل -21
 000 000 70  - 000 000 70      000 159 12  000 841 57  زارة  الشؤون الثقافيةو -22
 000 000 75  - 000 000 75      000 000 3  000 000 72  وزارة شؤون الشباب والرياضة -23
 000 000 30  - 000 000 30      000 390   000 610 29  وزارة المرأة واألسرة والطفولة -24
 000 000 204  - 000 000 204  000 400 5    000 284 28  000 316 170  رة الصحةوزا -25
 000 000 50  - 000 000 50      000 565 41  000 435 8  وزارة الشؤون اإلجتماعية  -26
 000 000 210  - 000 000 210  000 000 10    000 600   000 400 199  وزارة التربية -27
 000 000 145    000 000 145  000 000 15    000 500 5  000 500 124  عليم العالي والبحث العلميوزارة الت -28
 000 000 25    000 000 25  000 855 11    000 000 11  000 145 2  وزارة التكوين المهني والتشغيل -29
 000 000 3  - 000 000 3        000 000 3  المجلس األعلى للقضاء -30
 000 920 1  - 000 920 1        000 920 1  المحكمة الدستورية -31
 000 000 8  - 000 000 8      000 000 8    الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات -32
    -            هيئة الحقيقة والكرامة -33
 000 420 328  - 000 420 328    000 420 328      النفقات الطارئة وغير الموزعة -34
 000 000 086 5 000 000 086 5           الدين العمومي -35

 000 000 357 10 000 000 086 5 000 000 271 5 000 161 646  000 420 328  000 574 632 1 000 845 663 2 =الجملــة 
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 "ت " الجدول 
  2018نفقات ميزانية الدولة لسنة 

 اعتمادات الدفع
 ثالثة الصفحة ال

 بحساب الدينار       
 الجزء الخامس الجزء الرابع جملة الجزء الثالث الجزء الثـاني جملة  الجزء األول

 في الخزينةالحسابات الخاصة  العموميتسديد أصل الدين  نفقات التنمية العمـوميفوائد الدين  نفقات التصرف األبواب عشرالقسم الحادي 
 المجموع العام

 000 919 30      000 500 1    000 419 29  مجلس نواب الشعب 1-
 000 513 108      000 665 5    000 848 102  رئاسة الجمهورية -2
 000 372 168  000 000 3    000 500 7    000 872 157  رئاسة الحكومة -3
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية  -4

 000 963 7      000 180     000 783 7  نسانوالمجتمع المدني وحقوق اإل
 000 083 879 2 000 200 10    000 000 250    000 883 618 2 وزارة الداخلية  -5
 000 406 887  000 000 117    000 000 261    000 406 509  وزارة الشؤون المحلية والبيئة -6
 000 578 591      000 000 75    000 578 516  وزارة العدل -7
 000 324 211      000 000 8    000 324 203  وزارة الشؤون الخارجية -8
 000 076 296 2 000 000 10    000 000 370    000 076 916 1 وزارة الدفاع الوطني -9

 000 305 105      000 000 2    000 305 103  وزارة الشؤون الدينية -10
 000 767 735  000 100     000 000 110    000 667 625  وزارة المالية -11
 000 130 62  000 000 14    000 000 3    000 130 45  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -12
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون  -13

 000 095 569      000 000 500    000 095 69  الدولي

د المائية والصيد وزارة الفالحة والموار -14
 000 096 402 1 000 000 43    000 285 791    000 811 567  البحري

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى  -15
 000 289 209  000 000 76    000 000 115    000 289 18  والمتوسطة

 000 762 840 1 000 500     000 000 16    000 262 824 1 وزارة التجارة -16
 000 289 751 2 000 000 30    000 000 4    000 289 717 2 وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة -17
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد  -18

 000 133 120  000 000 90    000 530 10    000 603 19  الرقمي
 000 032 151  000 000 18    000 000 70    000 032 63  وزارة السياحة والصناعات التقليدية -19
 000 453 544 1 000 000 48    000 000 350 1   000 453 146  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية -20
 000 567 640      000 000 170    000 567 470  وزارة النقل -21
 000 505 264  000 000 4    000 000 70    000 505 190  وزارة  الشؤون الثقافية -22
 000 839 663  000 000 20    000 000 75    000 839 568  وزارة شؤون الشباب والرياضة -23
 000 418 143      000 000 30    000 418 113  وزارة المرأة واألسرة والطفولة -24
 000 218 875 1 000 000 1    000 000 204    000 218 670 1 وزارة الصحة -25
 000 364 558 1 000 000 7    000 000 50    000 364 501 1 وزارة الشؤون اإلجتماعية  -26
 000 533 925 4     000 000 210    000 533 715 4 وزارة التربية -27
 000 694 481 1     000 000 145    000 694 336 1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -28
 000 303 672  000 000 325    000 000 25    000 303 322  تكوين المهني والتشغيلوزارة ال -29
 000 800 6      000 000 3    000 800 3  المجلس األعلى للقضاء -30
 000 332 4      000 920 1    000 412 2  المحكمة الدستورية -31
 000 900 24      000 000 8    000 900 16  الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات -32
 000 322 8           000 322 8  هيئة الحقيقة والكرامة -33
 000 620 782      000 420 328    000 200 454  النفقات الطارئة وغير الموزعة -34
 000 000 841 7   000 000 086 5   000 000 755 2   الدين العمومي -35

 000 000 566 37 000 800 816  000 000 086 5 000 000 271 5 000 000 755 2 000 200 637 23 =الجملــة 
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 ديسمبر 7 مؤرخ في 2018لسنة  130أمر رئاسي عدد    

 لسنة 80األوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة    منه،77 و67طالع على الدستور وخاصة الفصلين بعد اال  إن رئيس الجمهورية،  . يتعّلق بإسناد وسام الشغل2018
  تثنائيةالوسام الذهبي درجة اس  وزارة الداخلية  2017قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل بعنوان سنة   ملحق    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 ديسمبر 7تونس في   .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالشؤون االجتماعية مكّلف بتنفيذ هذا األمر  ـ وزير 2الفصل   .المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا األمر الرئاسي للعمال 2017الفصل األول ـ يسند وسام الشغل بعنوان سنة   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي  .55إلى  39، وخاصة فصولها من 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997
  الوسام الفضي المذهب  رياض بروتة .1
 نوفل الميلي .2
  الوسام الفضي زهير عكرمي .3
  نبيل الشرباجي .4
 جالل الذيبي .5
 خليفة الصحراوي .6
 محسن الدهماني .7
 الطيب الورفلي .8
 محسن الشارني .9

 شكري عباسي .10

 الحبيب زعيري .11
 شكري الماجري .12
 فتحي عائدي .13
 زي الخمرياغ .14
 آمال القاسمي .15
 لطفي العياري .16
 سليم الصمعي .17
  بد الرؤوف الحرباويع .18
  باسم زغدودي .19
  رضا الزواغي .20
  سفيان بن عزوز .21
  عمر التليلي .22
  الوسام البرنزي  علي العريف .23
  الطاهر رميزة .24
 كريم الجبابلي .25
 حمد بلحاج رحومهأ .26
 لطفي بن صحراء .27
 محمد المويهبي .28
 سامي حمدي .29
 حمادي المازني .30
 أحمد قمعون .31
 سامي العرفاوي .32
 علي بوزازي .33
 فاضل البوزيدي .34
 أحمد السبع .35
 ان خذراويرمض .36
 الشاذلي الماجري .37
 المنجي بن الشفاعي .38
 محمد جوادي .39
 مجدي الوسالتي .40
 خالد قالوي .41
 مراد حسين .42
 المعز ثليجه .43
 صالح عدالة .44
 عمار عبيدي .45
 فتحي منصري .46
 حافظ الشكي .47
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 عبد الوهاب الزغالمي .48
 فتحي الشيحي .49
 نجيب الضاوي .50
 ابراهيم الرنان .51
 األسعد الغربي .52
 سفيان الشريف .53
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 هشام سعدي .1068
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 طارق البلطي .1133
 دجالل بنحمي .1134
 فوزي حجي .1135
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 هشام بنحسين .1138
 ماهر الجميعي .1139
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 عادل الورتاني .1147
 المنصف الجبالي .1148
 لطفي الطرودي .1149
 ادريس بنراشد .1150
  العونيعاللة .1151
 توفيق العياري .1152
 كمال حميطوش .1153
 المنجي األسود  .1154
 محمد النفاتي .1155
 يوسف فرحاني .1156
 عبد الكريم البجاوي .1157
 الشريف البجاوي .1158
 سالم السعيدي .1159
 رضا الفطناسي .1160
 رياض المزي .1161
 عبد الحكيم الزالزي .1162
 سمير الشطي  .1163
 غازي بن عمار .1164
 كمال المعالوي .1165
 كمال البجاوي .1166
 سمير العميري .1167
 لطفي السعيداني .1168
 منير نصر الله .1169
 محمد القصوري .1170
 مراد المهذبي .1171
  الوسام الفضي  بنك تونس العربي الدولي   ي المشرقيالناج .1172
  حميدة بن يعلة .1173
 سارة الحمروني .1174
  الوسام البرنزي  الهام بن خليل .1175
 جنات الماطري .1176
  .ـ السيد محمد المختار الطريفي  .ـ السيد خميس الشماري  : إلى اآلتي ذكرهما2018ديسمبر  10أسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني ابتداء من يوم   .2018 ديسمبر 14مؤرخ في  2018لسنة  150 عدد رئاسيبمقتضى أمر     ينرلعياافاطمة  .1177

 
ديسمبر  12  المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  س الحكومة،إن رئي  .اإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصلب التعريفبتفويض  يتعلق 2018 ديسمبر 18 مؤرخ في رئيس الحكومةقرار من     .2018 أكتوبر 1كاتب عام لإلذاعة التونسية وذلك ابتداء من كلف السيد محمد بالحاج، مستشار المصالح العمومية، بمهام   .2018 ديسمبر 18مؤرخ في  2018لسنة  1044بمقتضى أمر حكومي عدد     .2018 ديسمبر 10 ابتداء من للحكومة سمي السيد زهير بن تنفوس مستشار القانون والتشريع  .2018 ديسمبر 17مؤرخ في  2018لسنة  1043بمقتضى أمر حكومي عدد   

  .بالنيابة عن رئيس الحكومةعلى الوثائق اإلدارية واإلشهاد بمطابقة نسخ الوثائق اإلدارية لألصل للحكومة، للتعريف بإمضاء الوزراء وكتاب الدولة وسامي الموظفين  إلى السيد زهير بن تنفوس، مستشار القانون والتشريع تفويض دن، يس1994ل أوت  المؤرخ في أو1994 لسنة 103أعاله عدد  من القانون المشار إليه 6الفصل قا ألحكام الفصل األول ـ طب  :قرر ما يلي   .مستشار القانون والتشريع للحكومةالمتعلق بتكليف السيد زهير بن تنفوس، بمهام  2018ديسمبر  17 المؤرخ في 2018 لسنة 1043وعلى األمر الحكومي عدد     ، وأعضائها المتعلق بتسمية رئيس الحكومة2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد وعلى األمر الرئاسي    منه،6وخاصة الفصل المتعلق بتنظيم التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل  1994 المؤرخ في أول أوت 1994 لسنة 103وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في  2011لسنة  89 وخاصة المرسوم عدد النصوص التي نقحته أو تممته وعلى جميع ،المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983
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    .2018 ديسمبر 18تونس في   .2018 ديسمبر 10ويجري العمل به ابتداء من  الرسمي للجمهورية التونسية رائد بال هذا القرار ـ ينشر2الفصل 
 

ديسمبر  12  المؤرخ في1983نة  لس112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  . بتفويض حق اإلمضاء يتعلق 2018 ديسمبر 18 مؤرخ في رئيس الحكومةقرار من    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
ألول من  الفقرة األولى من الفصل اقا ألحكامالفصل األول ـ طب  :قرر ما يلي   .مستشار القانون والتشريع للحكومةالمتعلق بتكليف السيد زهير بن تنفوس، بمهام  2018ديسمبر  17 المؤرخ في 2018 لسنة 1043وعلى األمر الحكومي عدد     ، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2016أوت  27 في  المؤرخ2016 لسنة 107عدد وعلى األمر الرئاسي   المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق اإلمضاء، 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   أو تممته،المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى وعلى جميع النصوص التي نقحته  1970 أفريل 11 المؤرخ في 1970  لسنة118وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في  2011 لسنة 89 وخاصة المرسوم عدد النصوص التي نقحته أو تممته وعلى جميع ،المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983 رائد الرسمي للجمهورية التونسية  بال القرار هذا ـ ينشر2الفصل   .مشموالته، كل الوثائق باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية بالنيابة عن رئيس الحكومة، في حدود  للحكومة، ليمضيوالتشريعإليه أعاله، يسند تفويض للسيد زهير بن تنفوس، مستشار القانون  المشار 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد      .2018 ديسمبر 18تونس في   .2018 ديسمبر 10ويجري العمل به ابتداء من 

 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 أكتوبر 16ومفوض للجمهورية التونسية ببروكسال ابتداء من كلف السيد محمد رضا بن مصباح، بمهام سفير فوق العادة   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 133رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018أكتوبر  11العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأديس أبابا ابتداء من كلف السيد قيس قبطني، وزير مفوض، بمهام سفير فوق   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 132رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018 أكتوبر 16ابتداء من بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بهلسنكي وزير مفوض، كلفت السيدة سارة الشعواني حرم العبيدي،   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 131رئاسي عدد بمقتضى أمر    
 أكتوبر 13العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلشبونة ابتداء من ر بنرجيبة، وزير مفوض، بمهام سفير فوق يكلف السيد من  .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 134رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018
 أكتوبر 12اء من العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطوكيو ابتدكلف السيد محمد اللومي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 135رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018
 أكتوبر 31العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطهران ابتداء من كلف السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بمهام سفير فوق   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 136رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018
2018.  
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 نوفمبر 1العادة ومفوض للجمهورية التونسية بمسقط ابتداء من لف السيد نور الدين الري، وزير مفوض، بمهام سفير فوق ك  .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 137رئاسي عدد بمقتضى أمر 
 نوفمبر 2ة بكنشاسا ابتداء من العادة ومفوض للجمهورية التونسيكلف السيد بوزكري الرميلي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 138رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018
شمي عجيلي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق اكلف السيد اله  .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 139رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018  نوفمبر 3العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالمنامة ابتداء من كلف السيد سليم الغرياني، وزير مفوض، بمهام سفير فوق   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 140رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018نوفمبر  2 ابتداء من مفوض للجمهورية التونسية بالخرطومالعادة و
 نوفمبر 3 للجمهورية التونسية بنيروبي ابتداء من العادة ومفوضكلف السيد حاتم األندلسي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 141رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018
  .2018 نوفمبر 9ابتداء من بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببوخارست كلفت السيدة رجاء الجهيناوي حرم بن علي، متصرف رئيس،   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 142رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018

واإلسالمية بمهام مدير عام للعالم العربي والمنظمات العربية كلف السيد محمود الخميري، وزير مفوض خارج الرتبة،   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 145رئاسي عدد بمقتضى أمر     .الشؤون الخارجيةمدير عام إدارة مركزية باإلدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة متفقد عام، ، بمهام  عاممتصرف، إسكندر الدنقزليكلف السيد   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 144رئاسي عدد بمقتضى أمر     .2018نوفمبر  29العادة ومفوض للجمهورية التونسية بجاكرتا ابتداء من ياض الدريدي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق ركلف السيد   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 143رئاسي عدد بمقتضى أمر  والمتوسط بوزارة الشؤون مدير عام ألوروبا واالتحاد األوروبي كلف السيد نبيل عمار، مستشار المصالح العمومية، بمهام   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 146رئاسي عدد بمقتضى أمر     .بوزارة الشؤون الخارجية   .للشؤون القانونية والترجمة بوزارة الشؤون الخارجيةكلف السيد فرهد خليف، وزير مفوض، بمهام مدير عام   .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 149رئاسي عدد بمقتضى أمر     .الشؤون الخارجيةبمهام مدير عام للتعاون متعدد األطراف والمسائل الشاملة بوزارة ، ى باش طبجي، وزير مفوض خارج الرتبةكلفت السيدة هّل  .2018 ديسمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 148رئاسي عدد بمقتضى أمر     .الشؤون الخارجيةبمهام مدير عام إلفريقيا والمنظمات اإلقليمية اإلفريقية بوزارة كلف السيد محمد كريم بن بشر، وزير مفوض خارج الرتبة،   .2018 ديسمبر 13في  مؤرخ 2018 لسنة 147رئاسي عدد بمقتضى أمر     .الخارجية
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 ديسمبر 18 مـؤرخ فـي 2018 لسنـة 1045ر حكومي عــدد أمــ   
عتمادات ا المتعلق بتوزيع 2017 ديسمبر 19المؤرخ في  2017 لسنة  1355 عدد الحكومي يتعلق بتنقيح األمر2018  لسنة 66ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 
 المؤرخ في 1967 لسنة 53على القانون عدد   بعد االطالع باقتراح من وزير المالية،  إن رئيس الحكومة،  .2018التكميلي لسنة  المتعلق بقانون المالية 2018  ديسمبر17المؤرخ في  2018 لسنة 55 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 2018نة لس المتعلق بقانون المالية 2017 ديسمبر 18  في المؤرخ2017

نية والنصوص  المتعلق بالقانون األسـاسي للميزا1967 ديسمبر 8  ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81وعلى القانون عدد    منه،31التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 
 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد  نقحته أو تممته، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي 1973
 مارس 8 المؤرخ في 1999 لسنة 529وعلى األمر عدد  ،2018والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2018 ديسمبر 17 المؤرخ في 2018لسنة  55بالقانون عدد  كما تم تنقيحه 2018  المتعلق بقانون المالية لسنة2016
 ،2012 ديسمبر 31 المؤرخ في 2012 لسنة 3407باألمر عدد  المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه 1999

 المؤرخ في 2017 لسنة 1355عدد الحكومي وعلى األمر 
عتمادات ميزانية الدولة ا المتعلق بتوزيع 2017 ديسمبر 19  ديسمبر 19  المؤرخ في2017 لسنة 1355 عدد الحكومي  نقحت أحكام الفصلين األول والثاني من األمرالفصل األول ـ  :الحكومي اآلتي نصهيصدر األمـر  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  ،2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017ديسمبر  18 المؤرخ 2017 لسنة 66المفتوحة بمقتضى القانون عدد 

عتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى  المتعلق بتوزيع ا2017 عتمادات المتعلقة بنفقات العنوان األول لميزانية الدولة توزع اال  ) :جديد(الفصل األول   : كما يلي 2018ة والمتعلق بقانون المالية لسن 2017 ديسمبر 18 المؤرخ 2017 لسنة 66القانون عدد  " أ منقح " حسب األقسام والفصول وفقا للجدول 2018لسنة  توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع :  )جديد (2الفصل   .والمدرج بهذا األمر الحكومي "  ت منقح "و" ب منقح"األقسام والفصول وفقا  للجدولين  حسب 2018ن الثاني لميزانية الدولة لسنـة المتعلقة بنفقات العنوا الصبغة " ت منقح "عتمادات المدرجة بالجدول وتكتسي اال  .المدرجين بهذا األمر الحكومي                      محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 ديسمبر 18تونس في     .للجمهورية التونسية األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي يخصه، بتنفيذ هذارؤساء اإلدارات واآلذنون بالدفع مكلفون، كل فيما  ـ 2الفصل   .التقديرية
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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    2018 لسنــة األول العنــوان  نفقـات :  "منقح  أ " الجدول
      ( ينارب الدبحسا  األقسامعـدد  ( 

 االعتمادات والفصول األبواب واألقسام بيان الفصولعـدد 
   الوطني الدفاع وزارة  :9  الباب  
 1 656 893 000 التأجير العمومي  01
 000 223   العمومية المخولة للسلط  المنح 01.100 
 000 428 649 1 القارين  األعوان  تأجير 01.101 
 000 765   القارين  غير  واناألع  تأجير 01.102 
 000 620 1  التأجير بعنوان العمومية المحاسبة لمجلة  الخاضعة العمومية للمؤسسات منح 01.124 
 000 857 4  التأجير بعنوان العمومية المحاسبة لمجلة  غيرالخاضعة العمومية للمؤسسات منح 01.125 
  236 110 000                            بدون تغيير                              المصالح  وسائل  02
  23 073 000 بدون تغيير                                                         التدخل العمومي  03
 000 076 916 1 =9  الباب جملة  
   وزارة التجارة: 16الباب   
  36 629 000        بدون تغيير                                                   التأجير العمومي  01
  6 090 000                                                          بدون تغيير وسائل المصالح  02
 1 781 543 000 التدخل العمومي  03
 000 532 781 1 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
 000 11   حسب البرامج  العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات وانبعن منح 03.337 
 000 262 824 1 =  16  الباب جملة  
   الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة  وزارة  :17الباب   
  14 003 000  يير      بدون تغ                                                   التأجير العمومي  01
  3 028 000                                                          بدون تغييروسائل المصالح  02
 2 700 258 000 التدخل العمومي  03
 000 123 700 2 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
ضعة لمجلة المحاسبة العمومية  حسب الخا غير العمومية بعنوان التدخل للمؤسسات منح 03.338   000 135   البرامج
 000 289 717 2  =17جملة الباب   
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      ( ب الديناربحسا  األقسامعـدد  ( 
 االعتمادات والفصول األبواب واألقسام بيان الفصولعـدد 

   االجتماعية  الشؤون وزارة  :  26 الباب  
  160 171 000       بدون تغيير                                                    التأجير العمومي  01
  12 837 000        بدون تغيير                                                  وسائل المصالح  02
 1 328 356 000 التدخل العمومي  03

 000 606 325 1 نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03.336 
 000 250 2  حسب البرامج العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية التدخل للمؤسسات بعنوان منح 03.337 
 000 500   البرامج حسب  العمومية  المحاسبة  لمجلة  الخاضعة غير  العمومية  للمؤسسات التدخل  بعنوان  منح 03.338 

 000 364 501 1  =26الباب  جملة  
   الموزعة طارئة وغيرال النفقات  :   34  الباب  
 454 200 000 نفقات التصرف الطارئة  04
 000 200 454 الموزعة وغير الطارئة التصرف نفقات 04.400 
 454 200 000 =34  الباب جملة  
   العمومي الدين : 35  الباب  
 2 755 000 000 فوائد الدين العمومي  05
 000 000 500 1 الداخلي  الدين  فوائد 05.500 
 000 000 255 1 الخارجي  الدين  فوائد 05.501 
 000 000 755 2  =35الباب  جملة  
   بقية األبواب بدون تغيير  
                 000 200 392 26 =  العـام المجمــوع  
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  2018  إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لسنة منقح: "  ب " الجدول العنوان الثانــي
 الدفع التعهد بيان األبواب والفصول الفصول األقسام إعتمادات إعتمادات عدد ددع (بحساب الدينار)    
      و التهيئة الترابية واإلسكانوزارة التجهيز  :  20الباب   
 893 380 000 1 024 405 000 االستثمارات المباشرة  06
 000 100   000 100   دراسات عامة 06.600 
 000 000 2  000 670 3  بناءات إدارية 06.603 
 000 665   000 665   تجهيزات إدارية 06.604 
 000 400   000 500   البرامج اإلعالمية 06.605 
 000 200   000 200   مصاريف اإلشهار واإلعالنات 06.607 
 000 430 1  000 570 1  مصاريف مختلفة 06.608 
 000 000 575 000 520 885  الطرقات و الجسور 06.694 
 000 000 8  000 250 6  الهياكل البحرية 06.696 
 000 000 36  000 100 50  حماية المدن من الفيضانات 06.698 
 000 035 3  000 630 3  التهيئة العمرانية 06.699 
 000 150 111  000 800   العمران 06.700 
 000 000 155  000 300 70  اإلسكان 06.701 
 000 400   000 100 1  ئة الترابيةالتهي 06.707 
  1 620 000  1 620 000                                            بدون تغييرالتمويل العمومي  07
 000 000 895 000 025 026 1 =  20جملة الباب   
     النفقات الطارئة وغير الموزعة :  34الباب   
 328 420 000 1 900 60 000 نفقات التنمية الطارئة  08
 000 420 328  000 160 900  نفقات التنمية الطارئة 08.900 
 000 420 328  000 160 900   =34جملة الباب   
     الدين العمومي :  35الباب   
 5 086 000 000   الدين العمومي  تسديد أصل  10
 000 000 891 1   الداخلي الدين العمومي تسديد أصل 10.950 
 000 000 195 3   الخارجي الدين العمومي تسديد أصل 10.951 
 000 000 086 5   =35جملة الباب   
    بقية األبواب بدون تغيير  
       000 839 710 9 000 167 262 6 =  العـام المجمــوع    
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 2018 موارد خارجية موظفة لسنةب المرتبطة إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع منقح " ت " الجدول العنوان الثانــي
 الدفع إعتمادات التعهد إعتمادات بيان األبواب والفصول الفصول عدد األقسام عدد (بحساب الدينار)    
          
   دون تغييربجميع األبواب     
          
     000 161 646  000 833 816 2 =المجموع العام     
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بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس بعنوان سنة  يتعلق 2018 ديسمبر 11 زير التجارة مؤرخ فيقرار من و   
  أكتوبر23 واألمر المؤرخ في 1920 مارس 10 المؤرخ في باألمروصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه  المتعلق بتحقق 1909 جويلية 29وعلى األمر المؤرخ في   بعد االطالع على الدستور،    إن وزير التجارة،  .2019
 ماي 10 المؤرخ في 1999 لسنة 40وعلى القانون عدد    منه،13وخاصة الفصل  1952
 ماي 8 المؤرخ في 2001 لسنة 1036مر عدد وعلى األ   منه،8 و7 و6الفصول  وخاصة 2008 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لسنة 12عدد  المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 1999
 ديسمبر 20 المؤرخ في 2001 لسنة 2965وعلى األمر عدد    منه،42وخاصة الفصل وخصائص عالمات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس  المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية 2001
 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2751 األمر عدد وعلى   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجارة،2001
  . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69ي عدد وعلى األمر الرئاس   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247مر الرئاسي عدد ألوعلى ا   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124مر الرئاسي عدد ألوعلى ا   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017مارس  17المؤرخ في  2017 لسنة 43مر الرئاسي عدد ألوعلى ا   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27  المؤرخ في2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   الوكالة الوطنية للمترولوجيا، المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير 2008

" م" عالمة تتكون من الحرف بوضع 2019 القيس خالل سنةالفصل األول ـ يتم التحقق الدوري واإلجباري على أدوات  :قرر ما يلي  أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان " C"متبوعة بالحرف الالتيني  وتكلف اإلدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري   .للمترولوجيا أو بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس ـ يتم التحقق الدوري إما بمقرات الوكالة الوطنية 2الفصل  .صلوحية الوسم المصاحب " ج"الخاصيات المترولوجية المالئمة طبقا للجدول للرقابة اإلحصائية كما يجب أن تتوفر في األدوات المعدة   .والوسمتقديم هذه الدفاتر عند أول طلب إلى األعوان المكلفين بالرقابة ويتعين . ويتم تضمين نتائج التجارب بدفاتر معدة للغرض  .بوزن أو كيل المنتوجات المقاسةوحسن سير أدواتهم وذلك بقيامهم دوريا برقابة إحصائية تتعلق السهر على دقة أو أدوات الوزن ذات االشتغال األوتوماتيكي    ـ يجب على حائزي أدوات التعبئة أو التوزيع 3الفصل   .الملحق بهذا القرار" ب"الجدول اإلقامة الثابتة التي ضبطت بشأنها تواريخ عمليات التحقق حسب للمترولوجيا والمؤسسات المعنية باستثناء موزعي الوقود ذوي بين الوكالة الوطنية قيس حسب التواريخ المتفق عليها وُتجرى عمليات التحقق بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات   .التي سيتم التنسيق بشأنها مع السلط المحلية والجهويةووفقا للتواريخ   الملحق بهذا القرار" أ"األماكن المعينة بالجدول قراتها أو في المكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الواليات في بم  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة  اطلع عليه       .2018 ديسمبر 11تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .لهذا القرار

 عمر الباهي  وزير التجارة
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  2019ة بالجهات خالل سنة المكاتب المؤقت  "أ"جدول 
  . الوردية– جبل الجلود –حي الطيب المهيري  – حلق الوادي – الكرم – قرطاج – سيدي بوسعيد –المرسى  - السيجومي– سيدي حسين –  الحرايرية – الزهور –باردو   : والية تونس  )1
  .المدينة  أريانة– رواد – سكرة –برج الوزير  – المنيهلة – حي التضامن – سيدي ثابت –قلعة األندلس    :  والية أريانة )2
  .دوار هيشر  - الدندان – منوبة - العامري  برج -  المرناقية – وادي الليل - الجديدة  – البطان –طبربة     : والية منوبة )3
  . بن عروس- المدينة الجديدة –سوق الجملة ببئر القصعة  - المروج - المحمدية –فوشانة  – الخليدية – مرناق –مقرين  – رادس – الزهراء – بومهل – حمام الشط –حمام األنف    : والية بن عروس )4
  . نابل- الفهري دار شعبان  –الصمعة  – المعمورة - بني خيار – الحمامات – بئر بورقبة -الساحل براكة – سيدي الجديدي –بوعرقوب  – قرمبالية –الجديد  فندق -  سليمان – تاكلسة - المريسة –الرحمة  –منزل بوزلفة  – ي خالد بن–زاوية الجديدي   – تازركة -  قربة –منزل تميم  – منزل حر– الميدة – قليبية –حمام الغزاز  - أزمور –علوش  دار –الهوارية  – صاحب الجبل -  بوكريم–زاوية المقايز     : والية نابل )5
 . زغوان-  جرادو- الزريبة قرية – الزريبة حمام – المقرن – سيدي عويدات –جبل الوسط  – بئر مشارقة - شاوش   بئر ال– الفحص– صواف –الناظور     :والية زغوان   )6
  . بنزرت المدينة– جرزونة –الرحمان  منزل عبد –  منزل جميل – العالية - رأس الجبل –صونين  - رفراف– غار الملح -  أوتيك – عوسجة - الماتلين–بورقيبة  منزل – تينجة – ماطر – غزالة – جومين – بازينة –سجنان    :والية بنزرت    )7 

  . سليانة– برقو – الكريب –بورويس  – قعفور – العروسة –بوعرادة  –الروحية   –مكثر   – كسرى   :  والية سليانة )8
  . جندوبة– بلطة بوعوان –الم  بوس–وادي مليز   – غار الدماء -  سوق الجمعة – فرنانة – عين دراهم –طبرقة    :  والية جندوبة )9

  . الكاف– نبر – الطويرف – الساقية – تاجروين –قلعة سنان   – القلعة الخصباء – الجريصة – الدهماني – القصور –السرس     : والية الكاف )10
  . باجة– المعقولة –عمدون  – نفزة – وشتاتة –سيدي إسماعيل  – تيبار –دقة   –تبرسق  –مجاز الباب  –قبالط  –السلوقية  –تستور  –وادي الزرقاء    :  والية باجة )11
سيدي  – زاوية سوسة -  قصيبة سوسة - حي الرياض –الزهور  حي - سوق الجملة لألسماك –سوق الجملة للخضر والغالل    : والية سوسة  )12   .  حمام سوسة– النفيضة – بوفيشة –الصغرى  القلعة – كندار – القلعة الكبرى  – سيدي بوعلي –هرقلة  – شط مريم –أكودة  – المسعدين – مساكن – البرجين –الهاني 
  . الساحلين- سيدي عامر- الوردانين–المديوني  قصيبة -  سيدي بنور-  بوحجر– صيادة – لمطة – بنبلة- النور منزل -  المصدور– زاوية قنطش -ال جم– منزل كامل –زرمدين  -ة  منزل حيا– خنيس -  بني حسان - الغنادة – بنان -طوزة  – قصر هالل –  المكنين - منزل فارسي – شراحيل -الفحول  عميرة – عميرة التوازرة – عميرة الحجاج – طبلبة - البقالطة     : والية المنستير  )13
  .القيروان الجنوبية – القيروان الشمالية -السبيخة - دار الجمعية - الذهيبات -العال - حفوز-  عين جلولة – الوسالتية - الشبيكة -  الهوارب -بوحجلة  – الشراردة – منزل مهيري – نصر الله – حاجب العيون    :  والية القيروان )14
  . القصرين–حاسي الفريد   –دليان  ج– سبيبة –سبيطلة  – الماجل بلعباس – فريانة – تالبت -  صحراوي– بودرياس –  فوسانة– خمودة  – العيون  – تالة  – سيدي سهيل- حيدرة   : والية القصرين )15
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  .  المهدية- الزهراء – التاللسة -  هيبون – رجيش – قصور الساف –علوان  سيدي – البرادعة – الشابة – ملولش – كركر –بومرداس  – الجم – السواسي – أوالد الشامخ – شربان –هبيرة    : والية المهدية  )16
  .المدينة وضواحيها صفاقس – الرملة – مليتة - العطايا– حي الحبيب –البحري   حي – طينة – نقطة – المحرس – الغريبة – الشعال –الصخيرة  –د  قنطرة بوسعي– عقارب – بئر علي – منزل شاكر– بوثدي – مركز معلى – مركز بن حليمة – مركز كمون – مركز سحنون – سيدي منصور – السلطنية –ساقية الدائر  – العامرة –  جبنيانة– اللوزة – حزق – أوالد بوسمير –مركز بوعصيدة   – الشيحية – ساقية الزيت - سيدي صالح – الغرابة –ة  الحنش–بئر صالح     : والية صفاقس )17
  . تطاوين– البئر األحمر–غمراسن – قصر الحدادة –قرماسة  –الفرش  -  الصمار – كرشاو– قصر عون – بني مهيرة -الزهرة  – المزطورية – قصر أوالد دباب- بئر ثالثين– رمادة –ذهيبة     :  والية تطاوين )18
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 قيمة المحتوى اإلسمي للمادة المعبأة )غرام(تقسيمة آلة الوزن   وزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأةالخاصيات المترولوجية آلالت ال  "ج"جدول    2019  نوفمبر22 إلى 2019  سبتمبر16من  "فيفو انرجي"شركة  2019 جويلية 26 إلى 2019 جوان 10ومن   2019 أفريل 26 إلى 2019 مارس 4من  "عجيل "ية لتوزيع البترولوطنلشركة الا 2019  مارس15 إلى 2019 جانفي 7من  " طوطال تونس"شركة  2019  سبتمبر 27 إلى 2019 جويلية 15من   " ليبيا أويل"شركة  2019 ديسمبر 13 إلى 2019 نوفمبر 4من    " ستار أويل"شركة  الفترة     الشركة البترولية    تواريخ عمليات التحقق على موزعي الوقود ذوي اإلقامة الثابتة  "ب"جدول 
 مهما كان المحتوى اإلسمي 0,1
  غرام10ابتداء من  0,2
  غرام50ابتداء من  0,5
  غرام200ابتداء من  1
  كيلوغرام2ابتداء من  2
  كيلوغرام5ابتداء من  5
  كيلوغرام10 ابتداء من 10
  كيلوغرام20ابتداء من  20
  كيلوغرام50ابتداء من  50
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 ديسمبر 18مؤرخ في  2018 لسنة 1046عدد أمر حكومي    
وزارة  لىإالظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات  يتعلق 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد على القانون و   على الدستور،بعد االطالع  ربية،تباقتراح من وزير ال  ن رئيس الحكومة،إ  .التربية
 المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرهاوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
نة  لس48النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع  المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985
 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 126 األمر عدد وعلى  ،2017فيفري  14 المؤرخ في 2017 لسنة 8أو تممتها وخاصة القانون عدد   ، وعلى جميع النصوص التي نقحتها1989 ديسمبر 30في  المؤرخ 1989 لسنة 114على الشركات الصادرة بالقانون عدد على مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة و  ،2011 جوان 4 المؤرخ في 2011
 نوفمبر 22 المؤرخ في 1993 لسنة 2333وعلى األمر عدد   ،2013 سبتمبر 16في  المؤرخ 2013 لسنة 3753نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد أصناف األعوان التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط توقيت العمل األسبوعي المطالب به بعض 1973
ألمر واالجتماعية  واألساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه باالمواد األدبية والعلمية والمواد المتعلقة بالعلوم اإلنسانية التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة األولى واألستاذية في  المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات وشروط 1993  نوفمبر 11 المؤرخ في 2002 لسنة 2950وعلى األمر عدد   . 2001 ماي 28 المؤرخ في 2001 لسنة 1220عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التربية والتكوين،2002

 مارس 24 المؤرخ في 2008 لسنة 796مر عدد وعلى األ
لى وزارة التربية والتكوين إسات التربوية الراجعة بالنظر بالمؤس المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس 2008   سبتمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد   .2009جانفي  21 المؤرخ في 2009 لسنة 142كما وقع تنقيحه باألمر عدد 
كما تم " أمد"التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام ة في مختلف مجاالت التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازالمتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط  2008  جانفي 20 المؤرخ في 2010 لسنة 84وعلى األمر عدد   ،2012جويلية  27 المؤرخ في 2012 لسنة 1232تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
أشهر  تمتد ) 9(تغّطي العقود مدة أقصاها تسعة ـ  2الفصل   . المراكز المرخص فيها وذلك في حدود األمر الحكوميلى التعاقد مع أعوان حسب الشروط المضبوطة بهذا إااللتجاء ظرفية  في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالّنظر  يمكن لوزارة التربية  قصد تسديد شغورات  ـالفصل األول  أحكام عامة  الباب األول  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .إلداريةوعلى رأي المحكمة ا  تعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،الم 2018نوفمبر  14 مؤرخ في 2018 لسنة 125رئاسي عدد المر وعلى األ   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   التكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،المتعلقة ب المتعلق بإحالة مشموالت وزارة التربية والتكوين سابقا 2010 عدادية والمعاهد ير ومرافقة التالميذ بالمدارس االط تأ- ج  . التدريس بالمدارس االبتدائية- ب  .بالمدارس االعدادية والمعاهد  التدريس-أ  :ول أعاله بإحدى المهام التاليةليهم بالفصل األإ األعوان المشار  جوان ويكلف بمقتضاها30لى  أكتوبر إ1من    .عند اإلقتضاءاالعدادية والمعاهد على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية البيداغوجية وصيانتها وإصالحها و مساعدة مدرسي المدارس  التعهد بمختلف المواد واألدوات ووسائل اإليضاح - د  .ومساعدتهم في الحياة المدرسية
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عدادية ين بالتدريس بالمدارس االن المكلففي عقود األعوا  الثاني الباب  .البيداغوجيبالمدارس االعدادية والمعاهد وبالمدارس االبتدائية للتقييم عوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس  يخضع األ ـ5الفصل   .الداخلية للمؤسسات التربويةباحترام الواجبات المحمولة على األعوان العموميين واألنظمة عاله ول أعوان المشار  اليهم  بالفصل األأل يلتزم ا ـ4الفصل   .العمل المضبوطة بهذا األمر الحكومي وللتشاريع والتراتيب الجاري بها طبقا للشروط  يتم إمضاء عقد مع المعنيين باألمر ـ 3الفصل   .ضبطها بمقرر من وزير التربيةيقع اختيار األعوان المزمع التعاقد معهم وفقا لمقاييس يتم و بالتدريس  المكلفين  يشترط في األعوان المتعاقدين ـ6الفصل   والمعاهد ستاذية ن يكونوا حاملين لشهادة األأبالمدارس االعدادية والمعاهد  ة وأيام العمل وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعي .طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالدخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة االجتماعية دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على ) 750(وخمسون بالمدارس االعدادية والمعاهد بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة يس  يتمتع األعوان المتعاقدون المكلفون بالتدر ـ7الفصل   . شهادة معادلة لهاأوأو الشهادة الوطنية لإلجازة  ونوا حاملين لشهادة ن يكأبالتدريس بالمدارس االبتدائية ط في األعوان المتعاقدين المكلفين   يشتر ـ9الفصل   في عقود األعوان المكلفين بالتدريس بالمدارس االبتدائية  الثالث الباب  .ما تقتضيه التنظيمات البيداغوجيةبالمدارس االعدادية والمعاهد بتأمين ساعات العمل المطلوبة وفق يلتزم األعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس  ـ 8الفصل   .غير المنجزة تدريس يتمتع األعوان المتعاقدون المكلفون بال ـ 10الفصل   .ولى من التعليم العاليأو شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة  األ  شهادة معادلة لها  وأالشهادة الوطنية لإلجازة ستاذية أو األ بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون  بالمدارس االبتدائية طبقا  وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة االجتماعيةدينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل ) 750(  .للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

ة وأيام العمل وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعي وفق ما  بالمدارس االبتدائية بتأمين ساعات العمل المطلوبة يلتزم األعوان المتعاقدون المكّلفون بالّتدريس ـ 11الفصل   .غير المنجزة ير ومرافقة التالميذ بالمدارس في عقود األعوان المكلفين بتأط  الرابع الباب  .تقتضيه التنظيمات البيداغوجية عدادية والمعاهد ومساعدتهم في  التالميذ بالمدارس االفقةو مرا يشترط في األعوان المتعاقدين المكلفين بتأطير  ـ12الفصل   عدادية والمعاهداال المنحة الغيابات غير الشرعية وأيام العمل وتخصم من هذه  .االجتماعية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالضريبة على الدخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان ) 750(قدرها سبعمائة وخمسون ومرافقة التالميذ بالمدارس االعدادية والمعاهد بمنحة شهرية خام ون بتأطير  يتمتع األعوان المتعاقدون المكلّف ـ13الفصل   .شهادة معادلة لهاالوطنية لإلجازة أو أن يكونوا حاملين لشهادة األستاذية أو الشهادة  الحياة المدرسية ن رس االعدادية والمعاهد بالمخابر أمدرسي المدا بمساعدة يشترط في األعوان المتعاقدين المكّلفين  ـ15الفصل   هد بالمخابراالعدادية والمعافي عقود األعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس   الخامس الباب  .في األسبوع ساعة 40عدادية والمعاهد بالعمل دارس االومرافقة التالميذ بالم يلتزم األعوان المتعاقدون المكلّفون بتأطير  ـ14الفصل   .غير المنجزة ير الشرعية وأيام العمل وتخصم من هذه المنحة الغيابات غ  .والحيطة االجتماعية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالضريبة على الدخل و بعنوان المساهمة في نظام التقاعد دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان ) 750(قدرها سبعمائة وخمسون رسي المدارس االعدادية والمعاهد بالمخابر بمنحة شهرية خام مد  يتمّتع األعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدةـ 16الفصل   .التقنية االختصاصات العلمية أوتموا بنجاح سنتين تعليم عال على األقّل في  إحدى أيكونوا    .في األسبوع  ساعة36عدادية والمعاهد بالمخابر بالعمل مدرسي المدارس اال  يلتزم األعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة ـ17الفصل   .غير المنجزة
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 المؤرخ في 2008  لسنة796الحكومي وخاصة أحكام األمر عدد تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر  ـ 18الفصل 
                     حاتم بن سالم  وزير التربية                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 ديسمبر 18 تونس في  .للجمهورية التونسيةيخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما  ـ 20الفصل   .2018توبر أك 1من  يجري العمل بأحكام هذا األمر الحكومي بداية  ـ19الفصل   . المشار إليه أعاله2008 مارس 24

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

يتعلق  2018 ديسمبر 17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار    قية إلى المناظرة الداخلية بالملفات للتر بضبط كيفية تنظيم  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   الدستور، بعد االطالع على  إن وزير التربية، . للتربيةعامرتبة متصرف 
ي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
رئيس الحكومة فويض بعض صالحيات بت المتعلق 2016 مارس 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309عدد الحكومي وعلى األمر   ،للتربية المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 2013   . للتربية وفقا ألحكام هذا القرارعامرتبة متصرف  إلى تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية ـ األولالفصل  :قرر ما يلي . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،إلى وزير التربية

فتح ي قرار إليها المترشح وذلك طبقا لآلجال المنصوص عليها فثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي ل عن بعد عبر الشبكة التربوية يبالتسج المشار إليها أعاله أن يقوم يجب على المترشح للمناظرة  الداخلية بالملفات ـ 4الفصل  . تاريخ فتح المناظرةـ  لفات الترشح، تاريخ تقديم مـ   تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،ـ   عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ  :ويضبط هذا القرار  .أعاله بقرار من وزير التربية تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها ـ 3الفصل   . عن بعدالترشحات  قائمةسنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم )5( للتربية المتوفر فيهم شرط خمس  الرؤساء المتصرفون للتربية المشار إليها أعاله، عام رتبة متصرف إلىللترقية  يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات ـ 2الفصل  ترشح عبر التسلسل اإلداري مصحوبة ال مطالب المناظرة، وترسل التي تخول  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية ـ  تسمية في الرتبة الحالية،ال نسخة من قرار ـ  أو من ينوبه،ـ قائمة في الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس اإلدارة   ، نسخة من قرار االنتدابـ  :بالوثائق التالية   . المترشحين الذين يمكن ترقيتهم قائمة اقتراح-   ترتيب المترشحين حسب الجدارة،-   اإلشراف على سير المناظرة،-  ،وزير التربيةالمناظرة على  اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في -  : الخصوصوتتولى هذه اللجنة ب  . أعاله بمقتضى قرار من وزير التربيةاالمشار إليه تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية بالملفات ـ 6الفصل   .أعاله 4كل ملف ترشح يخالف احكام الفصل يرفض ـ  5الفصل   .نسخة من األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة ـ للمترشح حق التنفيل،
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المشاركة في الملتقيات، (السابقتين لسنة فتح المناظرة   السنتين  تقرير حول األنشطة واألعمال التي قام بها العون خالل ـ التكوينية والملتقيات،المشاركة في الدورات  ـ  ،الشهائد العلمية تنفيل ـ  األخيرة، األعداد اإلدارية للسنوات الثالث معدل ـ  األقدمية في الرتبة،ـ ، األقدمية العامةـ  :للمقاييس التالية وفقا )20(والعشرين ) 0( لكل مقياس يتراوح بين الصفر الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا تقييم  تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله ـ 7الفصل  وعند االقتضاء نسخ من األعمال .....) محاضرات، دراسات عضاء تضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أو  والبحوث والمنشورات،  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 9الفصل   .للتربية من قبل وزير التربية عام متصرف المقبولين في المناظرة بالملفات للترقية  إلى رتبة تضبط  بصفة نهائية قائمة المترشحين الناجحين ـ 8الفصل   .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنامن النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع  .اللجنة

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

يتعلق  2018 ديسمبر 17من وزير التربية مؤرخ في قرار     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور، إن وزير التربية، . للتربيةعام الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بفتح المناظرة
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد  ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528وعلى األمر عدد 
سلك اإلداري ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب2013 المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  كيفية تنظيم المتعلق بضبط 2018 ديسمبر 17 ى القرار المؤرخ فيوعل   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016نة  لس107وعلى األمر الرئاسي عدد   للتربية، عن طريق  آخر أجل لتقديم ملفات الترشح   حدد ـ2الفصل   . مركزا)15( خمس عشرة تربية وذلك في حدود للعام  الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرفواأليام 2019جانفي  31 بوزارة التربية يوم  تفتحـألول الفصل ا  :قرر ما يلي   .للتربيةعام   ديسمبر 31 تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم ـ 3الفصل   .2019 جانفي 7يوم التسلسل اإلداري 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018سمبر  دي17تونس في   .التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريةـ 4الفصل   .2018

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

يتعلق  2018 ديسمبر 17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار    المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  بضبط كيفية تنظيم  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد  القانون وعلى   الدستور، ع علىبعد االطال  إن وزير التربية،  .متصرف رئيس للتربيةرتبة 
 عدد المرسوم آخرهاوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ووالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

  ،2011سبتمبر  23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
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 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528عدد وعلى األمر 
بالسلك اإلداري  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 2013 رئيس الحكومة بتفويض بعض صالحيات  المتعلق 2016 مارس 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309عدد الحكومي وعلى األمر  ،للتربية تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى  ـ الفصل األول  :قرر ما يلي . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107الرئاسي عدد وعلى األمر   ،إلى وزير التربية ) 5(المتصرفون المستشارون للتربية المتوفر فيهم شرط خمس للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتربية المشار إليها أعاله،  يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات  ـ2الفصل   .صرف رئيس للتربية وفقا ألحكام هذا القراررتبة مت المشار إليها بالملفات  تفتح المناظرة الداخلية ـ 3الفصل   .الترشحات عن بعد ة سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائم لمترشح للمناظرة  الداخلية بالملفات  يجب على اـ 4الفصل   . المناظرةفتحتاريخ  ـ  تاريخ تقديم ملفات الترشح،ـ  ، عن بعد قائمة الترشحاتختمتاريخ  ـ  عدد الخطط المعروضة للتناظر، ـ  :ويضبط هذا القرار  .أعاله بقرار من وزير التربية ي مصحوبة ترشح عبر التسلسل اإلدارال مطالب المناظرة، وترسلإليها المترشح وذلك طبقا لآلجال المنصوص عليها في قرار ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي ل عن بعد عبر الشبكة التربوية يبالتسج المشار إليها أعاله أن يقوم   . للسنوات الثالث األخيرةنسخة من األعداد اإلدارية ـ للمترشح حق التنفيل، نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية التي تخول ـ تسمية في الرتبة الحالية،ال نسخة من قرار ـ  أو من ينوبه، قائمة في  الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس اإلدارة ـ    نسخة من قرار االنتداب،ـ  :بالوثائق التالية

ة في  اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركـ  : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص  .المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التربية تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية بالملفات ـ 6الفصل   .أعاله 4كل ملف ترشح يخالف أحكام الفصل   يرفضـ 5الفصل  وفقا ) 20(والعشرين ) 0( مقياس يتراوح بين الصفرلكل تقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا   تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله ـ 7الفصل   . اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن ترقيتهمـ   ترتيب المترشحين حسب الجدارة،ـ   اإلشراف على سير المناظرة،ـ  المناظرة على وزير التربية، قام بها العون خالل  تقرير حول األنشطة واألعمال التي ـ   المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات،ـ   تنفيل الشهائد العلمية،ـ  معدل األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة،ـ  األقدمية في الرتبة،ـ   األقدمية العامة،ـ :للمقاييس التالية المشاركة في الملتقيات،  (ين السابقتين لسنة فتح المناظرةالسنت  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .ا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ ينشر هذ9الفصل   .للتربية من قبل وزير التربيةالمقبولين في المناظرة بالملفات للترقية  إلى رتبة متصرف رئيس  تضبط  بصفة نهائية قائمة المترشحين الناجحين ـ 8الفصل  .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنامن النقاط تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه موع وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المج  .اللجنةتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء و والبحوث والمنشورات، األعمالوعند االقتضاء نسخ من .....) محاضرات، دراسات

                     حاتم بن سالم  وزير التربية
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يتعلق  2018 ديسمبر 17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور، إن وزير التربية، . للتربيةرئيس رفالداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متص بفتح المناظرة
 وآخرها المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
سلك اإلداري ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب2013   ديسمبر31 تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم ـ 3الفصل   .2019 جانفي 7 يوم التسلسل اإلداري  عن طريق آخر أجل لتقديم ملفات الترشح حدد ـ2الفصل   . مركزا)36(ست وثالثين  للتربية وذلك في حدود رئيسواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  2019جانفي  31 بوزارة التربية يوم  تفتحـالفصل األول   :قرر ما يلي   . للتربيةرئيس المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مكيفية تنظي المتعلق بضبط 2018 ديسمبر 17 وعلى القرار المؤرخ في   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    وأعضائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   للتربية،
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريةـ 4الفصل   .2018

                     حاتم بن سالم  التربيةوزير 

يتعلق  2018 ديسمبر 17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار  المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  بضبط كيفية تنظيم  ديسمبر 12 في  المؤرخ1983 لسنة 112عدد  القانون وعلى   الدستور، بعد االطالع على  إن وزير التربية،  .متصرف مستشار للتربيةرتبة 
 عدد المرسوم آخرهاوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ووالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10في  المؤرخ 2013 لسنة 2528عدد وعلى األمر   ،2011سبتمبر  23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
بالسلك اإلداري  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 2013 رئيس الحكومة بتفويض بعض صالحيات  المتعلق 2016 مارس 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309عدد الحكومي وعلى األمر   للتربية، المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط  المتصرفون للتربية للترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية المشار إليها أعاله، يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات   ـ2الفصل   .رتبة متصرف مستشار للتربية وفقا ألحكام هذا القرارتنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـ الفصل األول  :قرر ما يلي  . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد   لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتع2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،إلى وزير التربية يها المشار إلبالملفات اظرة الداخلية  تفتح المنـ 3الفصل   .ختم قائمة الترشحات عن بعدسنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ) 5(خمس  ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ار إليها أعاله أن المش الداخلية بالملفات  يجب على المترشح للمناظرة ـ 4الفصل   . المناظرةفتحتاريخ ـ  تاريخ تقديم ملفات الترشح،ـ   ، عن بعد قائمة الترشحاتختمتاريخ ـ   عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ   :ويضبط هذا القرار  .أعاله بقرار من وزير التربية
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وفقا ) 20(ن والعشري) 0( لكل مقياس يتراوح بين الصفرتقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا   تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله ـ 7الفصل   . اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن ترقيتهمـ   ترتيب المترشحين حسب الجدارة،ـ  اإلشراف على سير المناظرة،ـ   المناظرة على وزير التربية،اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في ـ   : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص   .المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التربية تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية بالملفات  ـ6الفصل   .أعاله 4يرفض كل ملف ترشح يخالف أحكام الفصل   ـ5الفصل    .نسخة من األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرةـ  للمترشح حق التنفيل،نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية التي تخول ـ   نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،ـ   أو من ينوبه،قائمة في  الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس اإلدارة ـ   ن قرار االنتداب،نسخة مـ   :بالوثائق التالية ة مصحوبالمناظرة، وترسل مطالب الترشح عبر التسلسل اإلداريإليها المترشح وذلك طبقا لآلجال المنصوص عليها في قرار فتح  المشاركة في الملتقيات،  (ين لسنة فتح المناظرةين السابقتالسنت تقرير حول األنشطة واألعمال التي قام بها العون خالل ـ   المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات،ـ   تنفيل الشهائد العلمية،ـ  معدل األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة،ـ  األقدمية في الرتبة،ـ   األقدمية العامة،ـ :للمقاييس التالية  .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنام في الرتبة وإذا تساوت هذه من النقاط تكون األولوية ألقدمهوإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع   .اللجنةتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء و والبحوث والمنشورات، األعمالوعند االقتضاء نسخ من .....) محاضرات، دراسات

إلى رتبة متصرف مستشار  المقبولين في المناظرة بالملفات للترقية تضبط  بصفة نهائية قائمة المترشحين الناجحين ـ 8الفصل   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريةـ 9الفصل   .للتربية من قبل وزير التربية

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

يتعلق  2018  ديسمبر17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار    الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  بفتح المناظرة  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد  بعد االطالع على الدستور،  ية،إن وزير الترب . للتربيةمستشار
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
سلك اإلداري ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب2013 لترقية إلى رتبة متصرف المناظرة الداخلية بالملفات ل كيفية تنظيم المتعلق بضبط 2018 ديسمبر 17 وعلى القرار المؤرخ في   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124عدد وعلى األمر الرئاسي    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   للتربية،   .مركزا )196(مائة وست وتسعين  للتربية وذلك في حدود مستشارواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  2019جانفي  31 تفتح بوزارة التربية يوم ـالفصل األول   :قرر ما يلي  . للتربيةمستشار
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عن طريق ت الترشح  آخر أجل لتقديم ملفا  حدد ـ2الفصل    ديسمبر31 تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم ـ 3الفصل   .2019نفي ا ج7يوم التسلسل اإلداري 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريةـ 4الفصل   .2018

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

يتعلق  2018 ديسمبر 17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار    المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  بضبط كيفية تنظيم  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد  القانون وعلى   الدستور، بعد االطالع على  إن وزير التربية،  .متصرف للتربيةرتبة 
 عدد المرسوم آخرهاوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ووالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528عدد وعلى األمر   ،2011سبتمبر  23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
اإلداري سلك البط النظام األساسي الخاص ب المتعلق بض2013 رئيس الحكومة بتفويض بعض صالحيات  المتعلق 2016 مارس 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309عدد الحكومي وعلى األمر   للتربية، الملفات الداخلية ب يمكن أن يترشح للمناظرة ـ 2الفصل   .حكام هذا القرارأل وفقا متصرف للتربيةرتبة  تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى ـالفصل األول   :قرر ما يلي  . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد  ضائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأع2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،إلى وزير التربية ، المتصرفون  المشار إليها أعاله للترقية إلى رتبة متصرف للتربية  المتوفر فيهم شرط المساعدون للتربية المترسمون في رتبتهم و سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم ) 5(خمس   . عن بعدالترشحاتقائمة 

ه بقرار  تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعالـ 3الفصل  المشار  الداخلية بالملفات  يجب على المترشح للمناظرة ـ 4الفصل  . المناظرةفتحتاريخ  ـ ، تاريخ تقديم ملفات الترشحـ  ، عن بعد قائمة الترشحاتختمتاريخ  ـ  عدد الخطط المعروضة للتناظر، ـ  :ويضبط هذا القرار  .من وزير التربية ضاة ومؤشرة من قبل رئيس اإلدارة  قائمة في  الخدمات ممـ   نسخة من قرار االنتداب،ـ  : بالوثائق التاليةة مصحوبمطالب الترشح عبر التسلسل اإلداريوذلك طبقا لآلجال المنصوص عليها في قرار فتح المناظرة، وترسل ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها المترشح عبر الشبكة التربوية ثم يقدم يقوم بالتسجيل عن بعد إليها أعاله أن    .اللجنةوتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء   المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات، ـ  لالنتداب في الرتبة الحالية للمترشح، تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب ـ   معدل األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة،ـ  ،ألقدمية في الرتبة اـ ، األقدمية العامةـ  :طبقا  للمقاييس التالية) 20( والعشرين) 0( يتراوح بين الصفرتقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا  تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله ـ 7الفصل  .ترقيتهم المترشحين الذين يمكن  قائمةاقتراح ـ ن حسب الجدارة،ترتيب المترشحي ـ   اإلشراف على سير المناظرة،ـ  ، على وزير التربيةالمناظرة المشاركة في  حقاقتراح قائمة المترشحين المخول لهم -  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص   .وزير التربية قرار من بمقتضى المشار إليها أعاله الداخلية بالملفات  المناظرةتضبط تركيبة لجنة ـ 6الفصل   .هأعال 4 يرفض كل ملف ترشح يخالف أحكام الفصل  ـ5الفصل  .نسخة من األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة ـ للمترشح حق التنفيل،نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية التي تخول ـ    نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،ـ  أو من ينوبه،
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ 9الفصل   .من قبل وزير التربية بيةمتصرف للترللترقية إلى رتبة بالملفات  في المناظرة المقبولين قائمة المترشحين الناجحين  بصفة نهائية تضبطـ 8الفصل   .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنا  في الرتبة وإذا تساوت هذه ممن النقاط تكون  األولوية ألقدمهوإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع 

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

يتعلق  2018 ديسمبر 17من وزير التربية مؤرخ في قرار    الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  اظرةبفتح المن  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التربية، .للتربية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد ة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداري المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
سلك اإلداري ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب2013 المتعلق بضبط  2018 ديسمبر 17 وعلى القرار المؤرخ في   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   للتربية، المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  كيفية تنظيم   .مركزا) 303( وثالث ثالثمائةللتربية وذلك في حدود واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  2019جانفي  31 تفتح بوزارة التربية يوم ـالفصل األول   :قرر ما يلي   .للتربية

عن طريق  آخر أجل لتقديم ملفات الترشح حدد ـ 2الفصل    ديسمبر31 تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم ـ 3الفصل   .2019 جانفي 7يوم التسلسل اإلداري 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   هاطلع علي      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريةـ 4الفصل   .2018

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  بضبط كيفية تنظيم يتعلق 2018 ديسمبر 17في من وزير التربية مؤرخ قرار     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد  القانون وعلى   الدستور، بعد االطالع على  إن وزير التربية،  .متصرف مساعد للتربيةرتبة 
 عدد المرسوم آخرهاوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ووالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528عدد  األمر وعلى  ،2011سبتمبر  23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
اإلداري سلك ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب2013 رئيس الحكومة بتفويض بعض صالحيات  المتعلق 2016 مارس 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309عدد الحكومي وعلى األمر   للتربية، الداخلية بالملفات   يمكن أن يترشح للمناظرة ـ 2الفصل   .حكام هذا القرارأل فقامتصرف مساعد للتربية ورتبة  تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى ـالفصل األول   :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016  لسنة107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،إلى وزير التربية ، كتبة المشار إليها أعالهللترقية إلى رتبة متصرف مساعد للتربية  المتوفر فيهم شرط المترسمون في رتبتهم و  التصرف للتربية سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ) 5(خمس    . عن بعدلترشحاتاقائمة ختم 
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المشار  الداخلية بالملفات ظرة  يجب على المترشح للمناـ 4الفصل   . المناظرةفتحتاريخ ـ  ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،  ، عن بعد قائمة الترشحاتختمتاريخ ـ   عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ   : ويضبط هذا القرار  .من وزير التربية تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار ـ 3الفصل   ، األقدمية العامةـ  :طبقا  للمقاييس التالية) 20(والعشرين ) 0(فر يتراوح بين الصتقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا  ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 7الفصل  .ترقيتهمالمترشحين الذين يمكن قائمة اقتراح ـ  ترتيب المترشحين حسب الجدارة،ـ   ـ اإلشراف على سير المناظرة،   على وزير التربية ،ظرةالمنا المشاركة في  حقاقتراح قائمة المترشحين المخول لهمـ   :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص   .وزير التربية قرار من بمقتضى المشار إليها أعاله الداخلية بالملفات  المناظرةتضبط تركيبة لجنة ـ 6الفصل   . أعاله4 ـ يرفض كل ملف ترشح يخالف أحكام الفصل 5الفصل   .الثالث األخيرةنسخة من األعداد اإلدارية للسنوات  ـ  للمترشح حق التنفيل،ـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية التي تخول   ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،  أو من ينوبه،ـ قائمة في  الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس اإلدارة   ـ نسخة من قرار االنتداب،  : بالوثائق التاليةة مصحوبمطالب الترشح عبر التسلسل اإلداريوذلك طبقا لآلجال المنصوص عليها في قرار فتح المناظرة، وترسل ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها المترشح يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم إليها أعاله أن 
  .اللجنةوتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء   .ملتقياتالمشاركة في الدورات التكوينية وال ـ  لالنتداب في الرتبة الحالية للمترشح،ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب   ـ معدل األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة،   األقدمية في الرتبة،ـ 

متصرف مساعد للترقية إلى رتبة بالملفات  في المناظرة المقبولين الناجحين قائمة المترشحينبصفة نهائية  تضبط ـ 8الفصل   .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنا  في الرتبة وإذا تساوت هذه ممن النقاط تكون  األولوية ألقدمهوإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 10الفصل   . من قبل وزير التربيةللتربية

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

متصرف الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  بفتح المناظرة يتعلق 2018 ديسمبر 17من وزير التربية مؤرخ في قرار     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التربية، . للتربيةمساعد
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األ1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
سلك اإلداري السي الخاص ب المتعلق بضبط النظام األسا2013 متصرف المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  كيفية تنظيم المتعلق بضبط 2018 ديسمبر 17 وعلى القرار المؤرخ في  بالحكومة، المتعلق بتسمية عضوين 2017نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   بالحكومة، المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   للتربية،   . للتربيةمساعد
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متصرف  الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مواأليا 2019جانفي  31 بوزارة التربية يوم  تفتحـالفصل األول   :قرر ما يلي عن طريق  حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح  ـ2الفصل   .مركزا )142(مائة واثنين وأربعين  للتربية وذلك في حدود مساعد   ديسمبر31 تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم ـ 3الفصل   .2019 جانفي 7يوم التسلسل اإلداري 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريةـ 4الفصل   .2018

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

لية بالملفات للترقية إلى المناظرة الداخ بضبط كيفية تنظيم يتعلق 2018 ديسمبر 17في مؤرخ من وزير التربية قرار     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد  القانون وعلى   الدستور، بعد االطالع على  إن وزير التربية،  . تصرف للتربيةتباكرتبة 
 عدد المرسوم آخرهاى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ووعلوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528عدد وعلى األمر   ،2011سبتمبر  23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
اإلداري سلك ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب2013 رئيس الحكومة بتفويض بعض صالحيات  المتعلق 2016 سمار 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309عدد الحكومي وعلى األمر   للتربية،   .حكام هذا القرارأل وفقا  تصرف للتربيةكاتبرتبة  تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى ـ الفصل األول  :قرر ما يلي  . المتعلق بتسمية أعضاء   بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،إلى وزير التربية

الداخلية بالملفات  يمكن أن يترشح للمناظرة ـ 2الفصل  ، مستكتبو المشار إليها أعاله تصرف للتربية اتبللترقية إلى رتبة ك المشار  الداخلية بالملفات  يجب على المترشح للمناظرة ـ 4الفصل   . المناظرةفتحتاريخ  ـ  تاريخ تقديم ملفات الترشحـ  ، عن بعدترشحات قائمة الختمتاريخ  ـ  عدد الخطط المعروضة للتناظر، ـ  : ويضبط هذا القرار  .من وزير التربية تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار ـ 3الفصل   . عن بعدالترشحات  قائمةسنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم) 5( خمسالمتوفر فيهم شرط ن في رتبتهم و المترسمو اإلدارة للتربية بقة لألصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح نسخة مطاـ    نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،ـ  أو من ينوبه،ـ قائمة في الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس اإلدارة    نسخة من قرار االنتداب،ـ  : بالوثائق التاليةة مصحوبمطالب الترشح عبر التسلسل اإلداريك طبقا لآلجال المنصوص عليها في قرار فتح المناظرة، وترسل وذلملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها المترشح يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم إليها أعاله أن    ،األقدمية في الرتبةـ  ، األقدمية العامةـ  :طبقا  للمقاييس التالية) 20( والعشرين) 0( يتراوح بين الصفرتقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا ة المشار إليها أعاله  تتولى لجنة المناظرة الداخلي ـ7الفصل  .ترقيتهم المترشحين الذين يمكن  قائمةاقتراح ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،ـ   ، اإلشراف على سير المناظرةـ  ، على وزير التربيةالمناظرة المشاركة في  حقاقتراح قائمة المترشحين المخول لهم ـ  :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص  . التربيةوزيرقرار من مقتضى  بالمشار إليها أعاله الداخلية بالملفات  المناظرةتضبط تركيبة لجنة ـ 6الفصل   . أعاله4 ـ يرفض كل ملف ترشح يخالف أحكام الفصل 5الفصل   .نسخة من األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة ـ حق التنفيل،
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فوق المستوى المطلوب تنفيل الشهائد العلمية التي تـ   إلدارية للسنوات الثالث األخيرة،معدل األعداد اـ  ذا تساوت هذه  في الرتبة وإممن النقاط تكون  األولوية ألقدمهوإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع   .اللجنةوتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء   المشاركة في الدورات التكوينية و الملتقيات،ـ   لالنتداب في الرتبة الحالية للمترشح،  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17ي تونس ف  .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 9الفصل   . من قبل وزير التربيةللتربية تصرف كاتبللترقية إلى رتبة بالملفات  في المناظرة المقبولين قائمة المترشحين الناجحينبصفة نهائية  تضبط ـ 8الفصل   .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سنا 

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

يتعلق  2018 ديسمبر 17من وزير التربية مؤرخ في قرار    كاتب الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  بفتح المناظرة  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   الدستور،بعد االطالع على  إن وزير التربية، . للتربيةتصرف
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528وعلى األمر عدد  ،2011بر  سبتم23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
سلك اإلداري ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب2013    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12مؤرخ في  ال2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   للتربية،

المتعلق بضبط  2018 ديسمبر 17 وعلى القرار المؤرخ في كاتب واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2019جانفي  31 بوزارة التربية يوم  تفتحـالفصل األول   :قرر ما يلي   . للتربيةتصرف كاتبالمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  كيفية تنظيم عن طريق  آخر أجل لتقديم ملفات الترشح  حدد ـ2الفصل   .مركزا )122(مائة و اثنين وعشرين  للتربية وذلك في حدود تصرف   ديسمبر31 تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم ـ 3الفصل   .2019 جانفي 7يوم سل اإلداري التسل
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   .التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريةـ 4الفصل   .2018

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

يتعلق  2018 ديسمبر 17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار    المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  بضبط كيفية تنظيم  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد  القانون وعلى   الدستور، بعد االطالع على  إن وزير التربية،  .مستكتب إدارة للتربيةرتبة 
 عدد المرسوم آخرهاوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ووالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األ1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528عدد وعلى األمر   ،2011سبتمبر  23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
اإلداري سلك السي الخاص ب المتعلق بضبط النظام األسا2013 رئيس الحكومة بتفويض بعض صالحيات  المتعلق 2016 مارس 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309عدد الحكومي وعلى األمر   للتربية،   . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125مر الرئاسي عدد وعلى األ   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،إلى وزير التربية
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، أعوان  المشار إليها أعاله مستكتب إدارة للتربيةللترقية إلى رتبة  يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات ـ 2الفصل   . هذا القراروفقا ألحكام مستكتب إدارة للتربيةرتبة  تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى ـ الفصل األول  :قرر ما يلي المتوفر فيهم شرط المترسمون في رتبتهم و  االستقبال للتربية سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ) 5( خمس قرار  تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بـ 3الفصل    عن بعد،الترشحاتقائمة ختم  المشار  الداخلية بالملفات  يجب على المترشح للمناظرة ـ 4الفصل   . المناظرةفتحتاريخ ـ  ،تاريخ تقديم ملفات الترشحـ   ، عن بعد قائمة الترشحاتختمتاريخ ـ   عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ   :ويضبط هذا القرار  .من وزير التربية مؤشرة من قبل رئيس اإلدارة ـ قائمة في الخدمات ممضاة و  نسخة من قرار االنتداب،ـ   : بالوثائق التاليةة مصحوبمطالب الترشح عبر التسلسل اإلداريوذلك طبقا لآلجال المنصوص عليها في قرار فتح المناظرة، وترسل ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي إليها المترشح الشبكة التربوية ثم يقدم يقوم بالتسجيل عن بعد عبر إليها أعاله أن  الداخلية بالملفات  المناظرة تضبط تركيبة لجنة ـ 6لفصل ا  . أعاله4 ـ يرفض كل ملف ترشح يخالف أحكام الفصل 5الفصل   .نسخة من األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرةـ   للمترشح حق التنفيل،نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية التي تخول ـ   نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،ـ   ،أو من ينوبه    األقدمية العامة،ـ :طبقا  للمقاييس التالية) 20( والعشرين) 0( يتراوح بين الصفرتقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا  تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله ـ 7الفصل  .ترقيتهم المترشحين الذين يمكن  قائمةاقتراح ـ الجدارة،ترتيب المترشحين حسب  ـ  ،اإلشراف على سير المناظرةـ   ، على وزير التربيةالمناظرة المشاركة في  حقاقتراح قائمة المترشحين المخول لهمـ   :وتتولى هذه اللجنة بالخصوص  .وزير التربيةقرار من مقتضى بالمشار إليها أعاله 
 ية في الرتبة، األقدمـ 

مستكتب إدارة  للترقية إلى رتبة بالملفات في المناظرة المقبولين قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية  تضبطـ 8الفصل   .األقدمية تعطى األولوية ألكبرهم سناقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه ألمن النقاط تكون  األولوية ذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع وإ  .اللجنةوتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء    المشاركة في الدورات التكوينية و الملتقيات،ـ   الحالية للمترشح،ةلالنتداب في الرتبتنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب ـ    معدل األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة،ـ  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 17تونس في   . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ 9الفصل   . من قبل وزير التربيةتربيةلل

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

يتعلق  2018 ديسمبر 17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار    مستكتب الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  مناظرةبفتح ال  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد  القانون وعلى   الدستور،بعد االطالع على  إن وزير التربية،  .إدارة للتربية
ة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغ المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983  عدد المرسوم آخرهاوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528عدد وعلى األمر   ،2011سبتمبر  23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
اإلداري سلك ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب2013    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27مؤرخ في  ال2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   للتربية،
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تعلق بضبط الم 2018 ديسمبر 17 مؤرخ فيلالقرار ا وعلى مستكتب المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  كيفية تنظيم مستكتب واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2019جانفي  31 بوزارة التربية يوم  تفتحـالفصل األول   :قرر ما يلي   .إدارة للتربية عن طريق  حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح  ـ2الفصل   . مركزا)46(ست وأربعين  وذلك في حدود ةإدارة للتربي  ديسمبر 31 تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم ـ 3الفصل   .2019 جانفي 7يوم التسلسل اإلداري 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018ر  ديسمب17تونس في   .التونسية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريةـ 4الفصل   .2018

                     حاتم بن سالم  وزير التربية

    
 

 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 2018 ديسمبر 11مؤرخ في قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  
 سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880ر عدد وعلى األم  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،  .وشروط إسدائهاالبحري والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر قبل المصالح التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد  والمتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من 2005  أكتوبر24

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد    المتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري،1993
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة،2001
و منقح ومتمم  المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة كما ه2001   ،2011 سبتمبر 5في  المؤرخ 2011 لسنة 1560بالنصوص الالحقة وآخرها األمر عدد 

 نوفمبر 9 المؤرخ في 2004 لسنة 2631وعلى األمر عدد 
إلدارية كما تم الفصل األول ـ يضاف إلى قائمة الخدمات ا  :قرر ما يلي   .نقحته أو تممتهتنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وعلى جميع النصوص التي والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم المصالح التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والمؤسسات ية المسداة من قبل  المتعلق بالخدمات اإلدار2005أكتوبر  24 في رخوعلى قرار وزير الفالحة والموارد المائية المؤ  .  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247مر الرئاسي عدد ألوعلى ا   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124 عدد مر الرئاسيألوعلى ا   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43مر الرئاسي عدد ألوعلى ا   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27  المؤرخ في2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،يهامومية الراجعة إلالعوزارة الفالحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت  المتعلق بضبط قائمة الشهادات اإلدارية التي يجوز لمصالح 2004   :الخدمة اإلدارية التالية المشار إليه أعاله 2005 أكتوبر 24ضبطها بالقرار المؤرخ في 
  : ـ المصالح البيطرية وتقنية تربية الماشية3

 اهديوسف الش  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 ديسمبر 11تونس في  .التونسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ،يخصه كل فيما ،والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفونبوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت لح المركزية  المديرون العامون ومديرو المصاـ 2الفصل   60.3ملحق عدد : المائية ـ المصادقة الصحية الحيوانية لمستغالت تربية األصناف 88

سمير الطيب                    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية             
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  60.3الملحق عدد                                                         يالفالحة والموارد المائية والصيد البحر وزارة                الجمهورية التونسية                    
 

  سيكـــــاد  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري   
 

  طــــنادليــــل المو 
 ئجهاـ تحليل المخاطر الصحية لكل مرض ونتا  ـ اتفاقية صحية مبرمة مع طبيب بيطري  ة الصحية الذاتيةبـ المراق  حترام الشروط الصحيةاـ   ستغالل مستغالت لتربية األصناف المائيةاـ  شروط االنتفاع بالخدمة المصادقة الصحية الحيوانية لمستغالت تربية األصناف المائية: موضوع الخدمة  المصالح البيطرية وتقنية تربية الماشية: مجال الخدمة  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: المؤسسة  ....................).................................بتاريخ......................................................د الرسمي للجمهورية التونسية عددالرائ(  .......................................................................................................................كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في   ............................................................مؤرخ في ...............................................................قرار وزير : المرجع  قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن   
قبة، تحليل المخاطر الصحية ونتائجها، اتفاقية صحية مع سجيل، دليل التطبيقات الصحية، برنامج المرادفتر الت(خطار الصحية البيطرية برنامج التحكم في األ. 3ـ   كل المعلومات الخاصة بمصادقات أخرى+   كيفية التزود بالماء وكيفية معالجتها بالنسبة للضيعات المائية والمنشآت المائية+   وصف أساليب العمل+   للمعدات واألجهزة المستغلةوصف مدقق +   األصناف المائية المرباة أو المتواجدة بالمستغلة+   تقديم وصف أنشطة المستغلة+    لتحديد محالت العمل والعاملين300/1 إلى 100/1رسم بياني للمستغلة +   1000/1 إلى 500/1رسم بياني مجمع على سلم +   1000/1رسم بياني على سلم +   الوضع الجغرافي للضيعة+   :لي يتضمنملف تفصي. 2ـ   )التعريف بالمسؤول، التعريف بالمستغلة(التعريف بمستغلة تربية األصناف المائية . 1ـ   :مطلب موجه للسلطة اإلدارية الجهوية للحصول على المصادقة الصحية الحيوانية لمستغالت تربية األصناف المائية مرفقا بالملفات الثالثة التالية الوثائق المطلوبة     )طبيب بيطري
 ـ دراسة الملف  ـ إيداع الملف اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة   

 ـ السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية   الجهوية المختصة في الصحة الحيوانيةلطةـ الس
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  الفالحيةميةالمندوبية الجهوية للتن: العنوان  لطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانيةالس: المصلحة مكان إيداع الملف
 المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية: العنوان  دائرة الصيد البحري: المصلحة مكان الحصول على الخدمة 
 ـ أجل الحصول على الخدمة 
  المتعلق بضبط الشروط الصحية لألصناف المائية2017 جويلية 31ـ قرار وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في   .وعرض المواد الغذائية المعبأة المتعلق بتأشير 2008 سبتمبر 3ت الصغرى والمتوسطة المؤرخ في والطاقة والمؤسساوالصناعة ـ قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية   .2006 نوفمبر 2وإتمامه بالقرار المؤرخ في  المتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري كما تم تنقيحه 2001 مارس 3ير الفالحة المؤرخ في ـ قرار وز   المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير1999 مارس 9 المؤرخ في 1999 لسنة 24ـ القانون عدد    المتعلق بممارسة الصيد البحري1994 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 13ـ القانون عدد    المتعلق بحماية المستهلك1992 ديسمبر 7 المؤرخ في 1992 لسنة 117 ـ القانون عدد المراجع التشريعية والترتيبية 
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لصيد  المائية واوالمواردقرار من وزير الفالحة بمقتضى  ر ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية واالستثما: ـ حسام محرز  عضو،: ممثل عن وزارة الداخلية: ـ جالل عبد القادر  :ذكرهمالوطني للزيتون ويتركب المجلس من السادة والسيدات اآلتي يرأس وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري المجلس   .2018 ديسمبر 18البحري مؤرخ في  ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني : ـ محمد اليحياوي  عضو،: ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة: ـ عبد الحكيم عيساوي  عضو،: ممثل عن الوزارة المكلفة بالفالحة: ـ عزالدين شلغاف  عضو،: والتعاون الدولي تحاد التونسي للفالحة ممثل عن اال: ـ محمد النصراوي  عضو،: ممثل عن الديوان الوطني للزيت: ـ شكري بيوض  عضو،: ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: ـ فتحي بدور  عضو،: صناعةممثلة عن الوزارة المكلفة بال: ـ حميدة بالقايد  عضو،: والتشغيل تحاد التونسي للفالحة ممثل عن اال: ـ عبد الرزاق كريشان  :عضو: والصيد البحري تحاد التونسي للفالحة والصيد ممثل عن اال: الطاهر عامرـ   عضو،: والصيد البحري تحاد التونسي للفالحة والصيد ممثل عن اال: ـ أحمد الصهباني  عضو،: البحري تحاد التونسي للصناعة والتجارة ممثل عن اال :ـ شهاب سالمة  عضو،: البحري سي للصناعة تحاد التونمثل عن االم :ـ عبد السالم الواد  عضو،: والصناعات التقليدية تحاد التونسي للصناعة ممثل عن اال :ـ مراد بن عاشور  عضو،: والتجارة والصناعات التقليدية تحاد التونسي للصناعة ممثل عن اال :ـ عبد العزيز مخلوفي  عضو،: والتجارة والصناعات التقليدية ممثل عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة : ـ عمار ساسي  عضو،: ممثل عن النقابة التونسية للفالحين: ـ عمر سالمة  عضو،: ة للفالحينممثل عن النقابة التونسي: ـ فوزي الزيتي  عضو،: والتجارة والصناعات التقليدية ممثل عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة  :ـ سليم الفندري  عضو،: التونسية   .عضو: التونسية

      .2018 ديسمبر 10الوطنية لإلدارة ابتداء من سميت السيدة أسماء السحيري العبيدي مديرا للمدرسة   .2018 ديسمبر 17مؤرخ في  2018لسنة  1047بمقتضى أمر حكومي عدد    
 نوفمبر 30 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار   

لصناعة مواد التجميل لالتفاقية المشتركة القطاعية  15لملحق التعديلي عـدد يتعلق بالمصادقة على ا 2018 متعلق بالمصادقة  ال1989 مارس 17وعلى القرار المؤرخ في   ،1983 مارس 16 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   ،لصناعة مواد التجميل والعطوراتعلى االتفاقية المشتركة القومية  المتعّلق بالمصادقة 1977 جوان 15 وعلى القرار المؤرخ في   وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .والعطورات مصادقة  المتعلق بال1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في   ،1990سبتمبر  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أكتوبر 13وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد    ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6 على الملحق التعديلي عدد بالمصادقة المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 
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القومية لصناعة مواد التجميل وعلى االتفاقية المشتركة   ،2017 جوان 19 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 14ي عدد على الملحق التعديل المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في   ،2016 أفريل 4 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في   ،2014 نوفمبر 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12لتعديلي عدد بالمصادقة على الملحق ا المتعلق 2014 نوفمبر 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2013أفريل  5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 أفريل 26وعلى القرار المؤرخ في   ،2011سبتمبر  23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10ق التعديلي عدد على الملح المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 11وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8لملحق التعديلي عدد على ا المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في  ات  والمعدلة بالملحق1977 فيفري 8 الممضاة بتاريخ والعطورات ار إليها أعاله، وذلك األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المش المضبوطة بالفصل لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار 2018  نوفمبر6الممضى بتاريخ  لصناعة مواد التجميل والعطوراتلالتفاقية المشتركة القطاعية  15 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل   :قرر ما يلي  . أعالهة المذكورالتعديلية  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 نوفمبر 30تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل   .في كامل تراب الجمهورية

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

 جوان 15عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق 1977 فيفري 8التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ طالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد بعد اال  من جهة أخرى   مياوية  الجامعة العامة للنفط والمواد الكي-   االتحاد العام التونسي للشغل- من جهــة   الغرفة النقابية ألصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات-  االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية      -  : بين الممضين أسفله   لصناعة مواد التجميل والعطورات  شتركة القطاعيةلالتفاقية الم  15ملحق تعديلي عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1977ن  جوا21المؤرخ في  43 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1977

ة الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقي2وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1983 ماي 20 المؤرخ في 38التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 16
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 17 المؤرخ في 19للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 17االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
رار وزير الشؤون  والمصادق عليه بق1990 سبتمبر 12  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1990 أكتوبر 26 و23 المؤرخ في 68الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1990 أكتوبر 13االجتماعية المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد  ، 1993 أوت 10 المؤرخ في 59التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993وت  أ2المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
 جويلية 26 المؤرخ في 60ونسية عدد الرسمي للجمهورية الت والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1996
 ، 1999 جويلية 23 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7 الملحق التعديلي عدد وعلى
فاقية الممضى بتاريخ  لهذه االت8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002 نوفمبر 29 المؤرخ في 97بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

يخ  لهذه االتفاقية الممضى بتار9وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2006 جانفي 24المؤرخ في  7 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28
 نوفمبر 28 المؤرخ في 96سمي للجمهورية التونسية عدد الر والصادر بالرائد 2014 نوفمبر 17االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 نوفمبر 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 ماي 3 المؤرخ في 36للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2013 أفريل 26ية المؤرخ في االجتماع والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 أفريل 5بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11 وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2011 أكتوبر 14 المؤرخ في 78للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2011 أكتوبر 11االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2009 فيفري 24

ألجور والمنح بعنوان الزيادات في احول وعلى محضر االتفاق   ،2017 جويلية 4 المؤرخ في 53للجمهورية التونسية عدد  الرسمي د والصادر بالرائ2017 جويلية 3االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 19بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2016ريل  أف12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 4بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2014 خاضعة التفاقيات مشتركة  في القطاعات ال2019-2018سنتي    .التقليديةالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ وقطاعية 

تقدر و  د71,398 تقدر بـ  بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير-  :ضبط مقدارها الشهري كما يلي  ، 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503باألمر عدد  المحدثة  منحة نقل جملية تتضمن المنحةكل عاملتمنح ل  :منحة النقل ) : جديد (53 الفصل   : القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي من االتفاقية المشتركة 55 و53 ينّقح الفصالن ـالفصل األول  : تم االتفاق على ما يلي  تقدر و د 76,039 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ -  .2018ماي   أولبداية من بالنسبة لإلطارات وذلك  د77,381بـ  ابية عن المنّظمات النق .2018 نوفمبر 6تـونس في  .الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة  االتفاقية المشتركة القطاعية وعدم  أحكاميتم االلتزام باحترام  : أحكام خاصة  ـ4الفصل   .عاة أحكام الفصلين األول والثاني أعاله مع مرا2018ماي أول  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل  .خارج جداول األجور الملحقة بهذه االتفاقيةوتنسحب هذه الزيادات على العمال الذين يتقاضون أجورا  .2019 بداية من أول ماي 4  وعدد3 الجدوالن عددـ  .2018ماي  بداية من أول 2 وعدد 1 دن عدالجدوالـ   :التعديلي حسب التواريخ التالية تطبق جداول األجور المرفقة بهذا الملحق  ـ2الفصل  .2019د بداية من أول ماي  9,558ـ   .2018ماي  د بداية من أول 8,975 ـ   :حضور بصفة شهرية تقدر كما يليتسند للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة منحة  :منحة الحضور) : جديد (55الفصل   .وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيباتـ    .2019بداية من أول ماي وذلك  بالنسبة لإلطارات  د82,411بـ    نور الدين الطبوبي  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   للعمال
  محمد البرني خميلة  يةوالكيمياللنفط والمواد العامة   للجامعة الكاتب العام  سمير ماجول  والصناعات التقليدية والتجارة  رئيس االتحاد التونسي للصناعة

  حاتم المزيو  والعطوراتمصانع مواد التجميل رفة النقابية ألصحاب الغرئيس 
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 نوفمبر 30 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ1على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في   السيارات،بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكالء  المتعّلق 1983 ديسمبر 21وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و  على الدستور،بعد االطالع   إن وزير الشؤون االجتماعية،  .لصانعي ووكالء السياراتلالتفاقية المشتركة القطاعية  14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018

   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ2على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في   ،1989 فيفري 22
علق بالمصادقة  المت1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في   ،1990 جويلية 14    لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ3على الملحق التعديلي عدد 
صادقة  المتعّلق بالم1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993 أوت 12    لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ5على الملحق التعديلي عدد 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ7على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 2006  جانفي17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999 ماي 28
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ8على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 2009  فيفري17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005 ديسمبر 29
تعلق بالمصادقة  الم2013 مارس 8  فيوعلى القرار المؤرخ  ،2011أكتوبر  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9ملحق التعديلي عدد على ال المتعلق بالمصادقة 2011 نوفمبر 1وعلى القرار المؤرخ في   ،2009 جانفي 28   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد 
  ،2013 فيفري 25

تعلق  الم2014 ديسمبر 16 مؤرخ فيوعلى القرار ال لهذه االتفاقية الممضى  11تعديلي عدد بالمصادقة على الملحق ال تعلق بالمصادقة  الم2016 أفريل 8 مؤرخ فيوعلى القرار ال  ،2014 ديسمبر 4بتاريخ  تعلق بالمصادقة الم 2017 جويلية 3 مؤرخ فيوعلى القرار ال  ،2016 مارس 23لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  12على الملحق التعديلي عدد   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 نوفمبر 30تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .امل تراب الجمهوريةفي كاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك  المضبوطة بالفصل لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ  2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار 2018 نوفمبر 6 بتاريخ القطاعية لصانعي ووكالء السيارات الممضى لالتفاقية المشتركة 14 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـالفصل األول   :قرر ما يلي   .أعاله والمعدلة بالملحقات المذكورة 1983 ديسمبر 2الممضاة بتاريخ وعلى االتفاقيـة المشتركة القومية لصانعي ووكالء السيارات   ،2017 جوان 8لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  13دد على الملحق التعديلي ع

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
  من جهة أخرى   والكهرباء واإللكترونيك الجامعة العامة للمعادنـ   االتحاد العام التونسي للشغلـ  من جهة   الغرفة الوطنية لوكالء وصانعي السياراتـ   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةـ  :بين الممضين أسفله  كالء السياراتلصانعي وو  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14ملحق تعديلي عدد   
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تركة القومية لصانعي ووكالء بعد االطالع على االتفاقية المش ى بتاريخ  لهذه االتفاقية الممض1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1984يفري  ف28في  المؤرخ 14والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1983 ديسمبر 21بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها 1983 ديسمبر 2السيارات الممضاة بتاريخ 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21ة عدد للجمهورية التونسي والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 22االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
ر الشؤون  والمصادق عليه بقرار وزي1990 جويلية 14  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 سبتمبر 14 المؤرخ في 58عدد للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في 
ادر بالرائد الرسمي للجمهورية  والص1993 سبتمبر 7المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 أوت 12  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 سبتمبر 17 المؤرخ في 70عدد التونسية 
 جويلية 26 المؤرخ في 60عدد الرسمي للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6عدد وعلى الملحق التعديلي   ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48ة عدد التونسي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999 جوان 9المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28
خ  لهذه االتفاقية الممضى بتاري7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002مبر نوف 29 المؤرخ في 97بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في المصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  و2009 جانفي 28
  ،2009 جانفي 24

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
ار وزير الشؤون  والمصادق عليه بقر2011 أكتوبر 22 الزيادات في األجور والمنح بعنوان حول وعلى محضر االتفاق   ،2017 جويلية 4 المؤرخ في 53للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2017 جويلية 3االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 8بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13لتعديلي عدد وعلى الملحق ا  ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 مارس 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2015 جانفي 6 المؤرخ في 2ية عدد الرسمي للجمهورية التونس والصادر بالرائد 2014  ديسمبر16االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 ديسمبر 4بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2013 مارس 8االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 25بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2011 نوفمبر 1االجتماعية المؤرخ في  خاضعة التفاقيات مشتركة  في القطاعات ال2019-2018 سنتي ر الفالحية  في القطاعات غيبالترفيع أو بإحداث منحة النقل والمتعلق 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503عدد   بالمنحة المحدثة باألمر ةالعمل وتتضمن  المقادير المضبوطتسند لكل عامل منحة نقل جملية تسدد شهريا وفق أيام   : منحة الّنقل:  )جديد (50الفصل   : المشار إليها أعاله كما يلي القطاعيةةالمشترك من االتفاقية 53 و51 و50 لفصولنّقح ات  ـالفصل األول  : االّتفاق على ما يليتم  .التقليديةالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ وقطاعية  تقدر و د 73,193 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ ـ  :ضبط مقدار هذه المنحة كما يلي . الخاضعة لمجلة الشغل بداية من أول وذلك  بالنسبة لإلطارات في الشهر  د79,176بـ  ر تقدو د 77,951 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ ـ .2018ماي    .2019ماي  بداية من أول  وذلكفي الشهر  بالنسبة لإلطارات د84,323بـ 
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منحة ) القارين منهم أو غير القارين(تسند لكافة العاملين   :ة منحة نصف يومي:  )جديد (53الفصل   .2019شهريا بداية من أول ماي   د22,940ـ  .2018ماي  د شهريا بداية من أول 21,540ـ   : تسند لكل عامل منحة سكن ضبط مقدارها كما يلي    :منحة السكن : )جديد (51الفصل  يقدر ) بةظتسمى أيضا منحة حضور أو منحة موا(نصف يومية  وتعتبر كل فترة  .عن كل نصف يوم عمل ينجز كليا أو جزئيا  .2019 مليم بداية من أول ماي 150ـ   .2018ماي  مليم بداية من أول 141ـ   :مبلغها كما يلي    .2019 بداية من أول ماي 2 الجدول عدد ـ  .2018ماي  بداية من أول 1 الجدول عدد ـ  :التعديلي حسب التاريخين التاليين  بهذا الملحق انقيطبق جدولي األجور المرف  ـ2الفصل  . ساعة المتعاقبة24أكثر من مرتين في الـ  تخول منحة الحضور .بع ساعات متتابعة بمثابة نصف يومعمل بأر

يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بداية  ـ 3الفصل   .األجور المرفقين بهذا الملحق التعديليالعمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدولي الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على  2019 و2018 بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي تنسحب الفصلين األول والثاني أحكام  مع مراعاة 2018ي مامـن أول    نور الدين الطبوبي  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   للعمالالمنّظمات النقابية عن  .2018 نوفمبر 6تـونس في  .الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة  المشتركة القطاعية وعدم ةاالتفاقيأحكام يتم االلتزام باحترام     : أحكام خاصة  ـ4الفصل   .أعاله
   البرباريالطاهر  واإللكترونيكللمعادن والكهرباء العامة   للجامعة الكاتب العام  سمير ماجول  والصناعات التقليدية والتجارة  رئيس االتحاد التونسي للصناعة

  ابراهيم الدباش  وصانعي السياراتالغرفة الوطنية لوكالء رئيس 
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 نوفمبر 30  فين وزير الشؤون االجتماعية مؤرخقرار م
المصادقة  المتعلق ب1990 أكتوبر 13وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 28وعلى القرار المؤرخ في   على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء، المتعلق بالمصادقة 1975 جوان 19وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى   الدستور،على الع طبعد اال  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .لصناعة مواد البناءلالتفاقية المشتركة القطاعية  15يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018   ،2013 مارس 1 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11عدد على الملحق التعديلي  المتعّلق بالمصادقة 2013 مارس 25وعلى القرار المؤرخ في   ،2011 سبتمبر 23 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 11وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9ديلي عدد على الملحق التع المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7ق التعديلي عدد بالمصادقة على الملح المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999ماي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5 على الملحق التعديلي عدد بالمصادقة المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993أوت  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في   ،1990سبتمبر  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

تعلق بالمصادقة الم 2018 مارس 26وعلى القرار المؤرخ في   ،2016أفريل  15هذه االتفاقية الممضى بتاريخ  ل13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 ماي 10وعلى القرار المؤرخ في   ،2014 ديسمبر 22بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2014 ديسمبر 31وعلى القرار المؤرخ في  لصناعة مواد البناء الممضى بتاريخ لالتفاقية المشتركة القطاعية  15 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـ األولالفصل    :قرر ما يلي  .أعاله ةالمذكورالتعديلية ات  بالملحق والمعدلة1975 أفريل 29 بتاريخ الممضاة لصناعة مواد البناءوعلى االتفاقية المشتركة القومية   ،2018فيفري  26لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  14على الملحق التعديلي عدد 
 ف الشاهديوس  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 نوفمبر 30تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .في كامل تراب الجمهوريةل من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك األو المضبوطة بالفصل لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار 2018 نوفمبر 6

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

  من جهة أخرى   الجامعة العامة للبناء واألخشاب-  لتونسي للشغل االتحاد العام ا-  من جهة   الجامعة الوطنية للبناء-   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله  لصناعة مواد البناء  لالتفاقية المشتركة القطاعية  15ملحق تعديلي عدد   
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1975سبتمبر  2 المؤرخ في 58نسيـة عـدد بالرائـد الرسمي للجمهورية التو والصـادرة 1975 جوان 19وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها بقرار 1975 أفريل 29البناء الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2ق التعديلي عدد وعلى الملح  ،1983 ماي 27 المؤرخ في 40التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 28المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 21 المؤرخ في 20للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
 أكتوبر 16 المؤرخ في 66الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1990 أكتوبر 13االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 سبتمبر 12

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 سبتمبر 21 المؤرخ في 71التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 سبتمبر 7المؤرخ في  االجتماعية  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون1993 أوت 12
ر بالرائد  والصاد1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23  جويلية 26 المؤرخ في 60الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جوان 15خ في  المؤر48ة عدد التونسي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999 جوان 9المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28
 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 8لتعديلي عدد وعلى الملحق ا  ،2002ديسمبر  10 المؤرخ في 100بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 جانفي 17اإلجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ  في 
ذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ  له9وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006

 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 فيفري 17المؤرخ في  والتضامن والتونسيين بالخارج والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون اإلجتماعية 2009  جانفي28
ممضى  لهذه اإلتفاقية ال10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009   فيفري24  أكتوبر 14 المؤرخ في 78الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2011 أكتوبر 11اإلجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 23بتاريخ 

رار وزير الشؤون  والمصادق عليه بق2013 مارس 1بتاريخ  لهذه اإلتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011  مارس 29 المؤرخ في 26الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2013 مارس 25اإلجتماعية  المؤرخ في 
الزيادات في األجور والمنح بعنوان حول ضر االتفاق وعلى مح  ،2017 سبتمبر 8 المؤرخ في 72للجمهورية التونسية عدد  الرسمي د والصادر بالرائ2017 أوت 30االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جويلية 11بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 14وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2016 ماي 17المؤرخ في  40تونسية عدد للجمهورية ال والصادر بالرائد الرسمي 2016 ماي 10االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 15بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2015 جانفي 9 المؤرخ في 3الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014مبر  ديس31اإلجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 ديسمبر 22بتاريخ  لهذه اإلتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 خاضعة التفاقيات مشتركة  في القطاعات ال2019-2018سنتي     :منح مختلفة): جديد (37الفصل   : المشار إليها أعاله كما يليالقطاعية  من االتفاقية المشتركة37ينّقح الفصل   ـ األولالفصل  :ما يلي   االّتفاق علىمت  ،التقليديةالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ وقطاعية 
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وحضور  يتحملها المؤجر في آخر كّل تسند للعمال منحة نقل   : منحة النقل والحضور -د  «  :يلي من هذا الفصل كما" د"بالّنقطة  الحضور الواردة منحة ولـالنقالمتعلقة بمنحـة  األحكـام تنّقح وان التنفيذ المنتمين ـعبالنسبـة أل :2018ـ بداية من أول ماي   :كما يلي  المنحـة وضبط مقدار هذه،ام الغيابات غير المبررةيشهر مع طرح أ وان ـبعن دينارا 70,002(ي الشهر ـف دينارا 76,080 للصنف األول وبالنسبـة  ،)الحضورمنحة وان  بعنينارا د6,078 والنقـل،منحة  وان التنفيذ المنتمين ـعبالنسبـة أل :2019ـ بداية من أول ماي    ).الحضورمنحة  بعنـوان ينارا د6,078 والنقـل،منحة بعنـوان  دينـارا 62,823(ر ـي الشهـف دينارا 68,901 :وانـاألعلبقيـة  وان ـعنب دينارا 74,553(ي الشهر ـف دينارا 81,026 للصنف األول وبالنسبـة  ،)الحضورمنحة  بعنوان ينارا د6,473 والنقـل،منحة  ص للنقل إذا قام المؤجر وال يصرف للعمال الجزء المخص   ).الحضورمنحة  بعنـوان ينارا د6,473 والنقـل،منحة بعنـوان  دينـارا 66,907(ر ـي الشهـف دينارا 73,380 :وانـاألعلبقيـة  ة باألمر ـل المحدثـة النقـادير منحـالغ مقـمبتتضمن هذه الو. بنقلهم   :خين التاليينيحسب التارالتعديلي  بهذا الملحق المرفقة  األجورجداولطبق ت  ـ2الفصل   .»1982 مارس 16 المؤرخ في 1980 لسنة 503عدد 

نعكاس مالي طيلة االمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له  المشتركة القطاعية وعدم ةتفاقياالأحكام يتم االلتزام باحترام    : ـ أحكام خاصة4 لفصلا  . مع مراعاة أحكام الفصلين األول والثاني أعاله2018ماي ول أ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل   .المرفقة بهذا الملحق التعديليالذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول األجور الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال  2019 و2018تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي   .2019ي  بداية من أول ما4 وعدد 3ـ الجدوالن عدد   ،2018 بداية من أول ماي 2 وعدد 1ـ الجدوالن عدد    نور الدين الطبوبي  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   للعمالعن المنّظمات النقابية   .2018 نوفمبر 6تـونس في  .تفاقالفترة التي يغطيها هذا اال
  الطيب البحري  العامة للبناء واألخشاب  للجامعة الكاتب العام  سمير ماجول  والصناعات التقليدية والتجارة  رئيس االتحاد التونسي للصناعة

  إبراهيم النايلي  الوطنية للبناء  س الجامعةرئي
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 نوفمبر 30  فين وزير الشؤون االجتماعية مؤرخقرار م
لوكالء التجهيزات الفالحية لالتفاقية المشتركة القطاعية  14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018 تعلق بالمصادقة  الم1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993  أوت2وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 29خ في وعلى القرار المؤر  والهندسة المدنية،على االتفاقية المشتركة القومية لوكالء التجهيزات الفالحية  المتعلق بالمصادقة 1987 ماي 5وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37 وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966نة  لس27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى   الدستور،على  طالعبعد اال  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .والهندسة المدنية مصادقة  المتعلق بال2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002  نوفمبر14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999ماي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5على الملحق التعديلي عدد    ،2013فيفري  25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 2013  مارس8وعلى القرار المؤرخ في   ،2011 أكتوبر 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011  نوفمبر1وعلى القرار المؤرخ في   ،2009 جانفي 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009  فيفري17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7على الملحق التعديلي عدد 

لوكالء التجهيزات الفالحية وعلى االتفاقية المشتركة القومية   ،2017جوان  7 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13تعديلي عدد على الملحق ال المتعلق بالمصادقة 2017 جويلية 3وعلى القرار المؤرخ في   ،2016أفريل  20 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 ماي 10وعلى القرار المؤرخ في   ،2014 ديسمبر 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11ملحق التعديلي عدد بالمصادقة على ال المتعلق 2014 ديسمبر 31وعلى القرار المؤرخ في  لوكالء التجهيزات الفالحية والهندسة لالتفاقية المشتركة القطاعية  14يلي عدد  تمت المصادقة على الملحق التعد ـ األولالفصل    : قرر ما يلي  . أعالهةالمذكورات بالملحق والمعدلة 1987 أفريل 30  الممضاة بتاريخوالهندسة المدنية والمصاحب لهذا ، 2018 نوفمبر 6المدنية الممضى بتاريخ   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 نوفمبر 30 تونس في  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل   .في كامل تراب الجمهوريةقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك ل من االتفااألو المضبوطة بالفصل لألنشطةجميع المؤجرين والعملة التابعين  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ2الفصل   .القرار

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
  من جهة أخرى  . والكهرباء واإللكترونيكلجامعة العامة للمعادن ا-  . االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة  . الغرفة الوطنية للتجهيزات الفالحية والهندسة المدنية-  . االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله   والهندسة المدنية  لوكالء التجهيزات الفالحية  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14تعديلي عدد ملحق   
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لرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادرة بالرائد ا1987ماي  5والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  1987 أفريل 30الفالحية والهندسة المدنية الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لوكالء التجهيزات 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1987 سبتمبر 8 المؤرخ في 62
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989ارس  م31 المؤرخ في 23للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 29االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
التفاقية الممضى بتاريخ  لهذه ا3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 أوت 24 و 21 المؤرخ في 54للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 16االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 6 المؤرخ في 58التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
بقرار وزير الشؤون  والمصادق عليه 1996 جويلية 23  جويلية 26 المؤرخ في 60عدد الرسمي للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48ة عدد التونسي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999  جوان9المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  3 المؤرخ في 98رية التونسية عدد بالرائد الرسمي للجمهو والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد2006
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28
  ،2009يفري  ف24

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
دق عليه بقرار وزير الشؤون  والمصا2014 ديسمبر 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2013 مارس 8االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 25بتاريخ  االتفاقية الممضى  لهذه10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2011 نوفمبر 1االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 22  جويلية 4 المؤرخ في 53رية التونسية عدد الرسمي للجمهو والصادر بالرائد 2017 جويلية 3االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جوان 7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد    ،2016 ماي 20 المؤرخ في 41للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 ماي 10خ في االجتماعية  المؤر والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 20بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد    ،2015 جانفي 9 المؤرخ في 3الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 ديسمبر 31االجتماعية  المؤرخ في 

محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى   ،2017 تفاقيات مشتركة في القطاعات الخاضعة ال 2019-2018سنتي  والصناعات التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة بين االتحاد العام  2018 سبتمبر 19المبرم بتاريخ  قطاعية و وتسند هذه . 1982 مارس 16 المؤرخ في 503باألمر عدد  جملية تتضمن المنحة المحدثة تسند لكل عامل منحة نقل  :قل ّنمنحة ال) : جديد (49الفصل   :يلي المشار إليها أعاله كما القطاعية  االتفاقية المشتركة من51 و49الن نّقح الفصي ـالفصل األول   : االّتفاق على ما يلي تم  التقليدية، تقدر و د 78,996بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ  -  : كما يلي ضبط مقدارها الشهريالمنحة وفق أيام العمل و  بالنسبة لإلطارات وذلك بداية من أول جوان  د84,960بـ 
بداية من أول جوان وذلك سبة لإلطارات  د بالن90,483بـ  د وتقدر 84,131 بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ -  .2018
2019.  



  5251صفحـة   2018 ديسمبر 18 ––للجمهورية التونسية الرائد الرسمي   101عــدد 

منحة ) القارين منهم أو غير القارين(تخول لكافة العاملين    :المنحة النصف يومية ) : جديد (51الفصل  تعتبر كل فترة عمل بأربع ونصف يوم عمل ينجز كليا أو جزئيا  كل  عن)تسمى أيضا منحة حضور أو منحة مواظبة(نصف يومية   حسب  بهذا الملحق نا األجور المرفقطبق جدوالي  ـ2الفصل   .ساعة المتتالية 24 ال تخول المنحة النصف يومية أكثر من مرتين في الـ   .2019 د في الشهر بداية من أول جوان 6,473-  ،2018بداية من أول جوان  د في الشهر 6,078 -  : وتقدر هذه المنحة كما يلي   .ابعة بمثابة نصف يومساعات متت  . األجوري خارج جدولالخالصونالعمال  وكذلك بالزيادات في المنح جميع العمال بمن فيهم ينالجدول ينوينتفع بالزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذ  .2019 بداية من أول جوان 2الجدول عدد ـ  .2018 جوانأول بداية من  1الجدول عدد ـ   :التاريخين التاليين 

ذا الملحـق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  يدخل ه ـ3الفصل  نعكاس مالي طيلة االمطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له  المشتركة القطاعية وعدم يتم االلتزام باحترام أحكام االتفاقية  :ـ أحكام عامة 4 الفصل  . مع مراعاة أحكام الفصلين األول والثاني أعاله2018 جوانأول    والكهرباء واإللكترونيك   للمعادنامعة العامة للج الكاتب العام  سمير ماجول  نور الدين الطبوبي    التقليديةوالصناعات  والتجارة للصناعةرئيس االتحاد التونسي   التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   للعمال  عن المنّظمات النقابية  .2018 نوفمبر 6 تونس في  .يغطيها هذا االتفاقالفترة التي 
  خالد بن جمعة  الطاهر البرباري  المدنيةللتجهيزات الفالحية والهندسة  رئيس الغرفة الوطنية
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قرار من وزير الشؤون االجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 
ركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل لتعاونية أعوان ش يتعلق بالمصادقة على النظام األساسي 2018 نوفمبر 30  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة  اطلع عليه         .2018 نوفمبر 30تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .1967مارس   13لشباب والرياضة والشؤون االجتماعية المؤرخ في الوطني ولالمصادق عليه بمقتضى قرار كاتبي الدولة للتخطيط واالقتصاد الملحق بهذا القرار والذي يلغي ويعوض النظام األساسي أعوان شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن الفصل األول ـ تمت المصادقة على النظام األساسي لتعاونية   :قررا ما يلي  .1984 سبتمبر 17 المالية والشؤون االجتماعية المؤرخ فياألحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري  المتعلق بضبط 1961 ماي 26والشؤون االجتماعية المؤرخ في وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جوان  30خ في  المؤر2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   مية رئيس الحكومة وأعضائها،   المتعلق بتس2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   بالجمعيات التعاونية، المتعلق 1954 فيفري 18وعلى األمر العلي المؤرخ في   بعد االطالع على الدستور،  المالية،وزير  الشؤون االجتماعية وإن وزير .بين المدن

         محمد الطرابلسي          وزير الشؤون االجتماعية  محمد رضا شلغوم  وزير المالية

يشار إليها بهذا النظام األساسي بتعاونية النقل وعين " المدنتعاونية أعوان شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين " تعاونية سميت  المتعلق بالجمعيات التعاونية،1954فيفري  18تأسست بمقتضى أحكام األمر المؤرخ في ـ   1الفصل  تــأسيس تعاونية النقل وأهــدافها  الــــباب األول  ـعنوان األوللا  بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدنالتعاونية ألعوان شركة النقل  الـــنظام األســـاسي للشركة تونس يمكن تغيير :  نهج ابن الجزار الفيات8 بــ االجتماعيمقرها  ويتمثل العمل التعاوني في ضمان تغطية صحية وخدمات   .المالزمة بطبيعتها للشخص البشريعليه من مساهمات أوالئك المنخرطين وذلك قصد ضمان األخطار تتحصل  وتعاوني لفائدة منخرطيها وأولي الحق منهم بفضل ما وتضامني احتياطيبعمل تهدف التعاونية إلى القيام  ـ 2الفصل   .المقر بقرار من مجلس اإلدارة لتعاونية القيام بنشاط ترفيهي وثقافي وبعث مشاريع كما يمكن ل  .جتماعية للمنخرطين وأولي الحق منهما جتماعية وفق التشريع الجاري به العمل لفائدة اصحية و تتركب تعاونية النقل من أعضاء مساهمين وأعضاء  ـ 3الفصل   تركيبة تعاونية النقل  الباب الثاني  .منخرطيها األعضاء المساهمون هم األشخاص المنخرطون  ـ 5الفصل   .أو الــمهنـــة ال يخضع األعضاء الـــشرفيون إلى شــروط السن أو اإلقـــامة   .التعاونيةوالخدمات ذات القيمة الموازية دون الحصول على منافع من ساهموا في تطور تعاونية النقل بتقديم الهبات والتبرعات ن األعضاء الشرفيون هم األشخاص أو الهيئات مم ـ 4الفصل   .شرفيين  ،الملحقون لدى الشركتينـ  ،المتعاقدونـ   ،لمرسموناـ   :المنتمين إلى األصناف التاليةوإطارات شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن ألعوان انخراط في تعاونية النقل إّال ال يمكن اال ـ 6 الفصل   . طبقا ألحكام النظام األساسي والنظام الداخليبانتظاممساهمتهم  في التمتع بخدمات التعاونية ومنافعها شريطة دفع ممن لهم الحق
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كما يمكن أن ينخرط بتعاونية النقل األعوان المنتدبون من ـ  ،المتقاعدونـ  ،)يستثنى منهم األعوان واإلطارات العرضيون( الوقتيون ـ  ،المتربصونـ  لبية المطلقة وفي غير هذه الحالة يقع المرور إلى دورة األغال ينتخب األعضاء في دورة واحدة، إال عند الحصول على   . السري والمباشرباالقتراعأعضاء مجلس اإلدارة في جلسة عامة  بقية انتخاب رئيس مجلس اإلدارة، يتم باستثناء ـ 9 الفصل .المتقاعدينشرفيين وإثنا عشر عضو مساهم من بينهم عضوين يمثالن ثالثة أعضاء :  عضو15دارة من يتركب مجلس اإلـ  8الــفصل  مجلس اإلدارة  الـــبــاب الـــثــالــث  .األصول في الكفالة وفق شروط تحدد في النظام الداخليـ  ،المنخرطين المتوفين وفق شروط تحدد في النظام الداخلياألبناء الشرعيون واألبناء بالتبني واألبناء في الكفالة وأبناء ـ  ،أرامل المنخرطينـ  ،طلقالقرين غير المـ  ،المنخرطونـ   :ينتفع بخدمات التعاونية ـ 7الفصل  .قبلها ء مجلس اإلدارة لثالث سنوات حددت المدة النيابية ألعضا  .ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة إال لدورتين متتاليتين ال  .سنا من بين المترشحين على األكبر االختيار وعند التساوي في عدد األصوات يقع   . ثانية على أساس الحصول على األغلبية النسبيةابيةخانت  .ثمانية أعضاءـ   ،أمين مال مساعدـ   ،أمين مالـ  ،كاتب عام مساعدـ   ،كاتب عامـ   ،نائب رئيس ثانيـ   ،نائب رئيس أولـ   ،رئيس مجلس اإلدارةـ   :يتكون مجلس اإلدارة من المناصب التالية  ـ 10 الفصل  . بالنظام الداخلي للتعاونيةاالنتخاباتيحدد إجراءات   .قابلة للتجديد مرة واحدة

ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة من بين أعضاءه  ـ 12الفصل   .اإلدارة على رئيس مجلس االنخراطال ينسحب شرط األقدمية في   .لتعاونية أخرى مرخص لها وفق التشريع الجاري به العملال يمكن أن يكون المترشح عضوا بمجلس إدارة أو مديرا  .تتالية سنوات م5 ال تقل عن االنخراطله أقدمية في ـ  ،من إدارة األمالك عدم منعه من ممارسة وظائف عمومية أوـ  ،مخلة بالشرف أو األمانة أو النظام العامعدم إدانته بمقتضى حكم قضائي بات من أجل جناية أو جنحة ـ  ،التمتع بالحقوق المدنية ولم يتم تفليسهـ  ،تع بالجنسية التونسيةالتمـ   :يلي  يشترط في المترشح لعضوية مجلس اإلدارة ما ـ 11الفصل   .من قبل أعضاء مجلس اإلدارة السري باالقتراعيتم توزيع بقية المهام عن طريق التصويت   .لشركة النقل بتونسيكون رئيس مجلس إدارة التعاونية وجوبا الرئيس المدير العام  في صورة تسجيل شغور في مجلس اإلدارة  ـ  13الفصل   .لجنة النظام اإلعالمي والمعلوماتيـ  ،االجتماعية واإلعانات لجنة الدراسات والمشاريعـ   :لجانا مختصة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ لبلوغ الحد األدنى القانوني وذلك  يجب على مجلس اإلدارة القيام بتعويضات وقتية آخرأو أي سبب    أو العجز أو فقدان األهلية أو العزل االستقالةبسبب الوفاة أو  يضمن رئيس مجلس إدارة تعاونية النقل السير  ـ 15الفصل   .وبعرضه على مصادقة الجلسة العامة العادية للتعاونيةيقوم مجلس اإلدارة بإعداد نظام داخلي للتعاونية  ـ 14الفصل   .فعادية للقيام بانتخابات إذا ما أصبح عدد أعضاءه أقل من النصوعلى أعضاء مجلس اإلدارة الدعوة فورا إلى عقد جلسة عامة   .المرسمين في مختلف القوائم االنتخاباتالناخبين من بين المترشحين غير الفائزين في بالمترشح المتحصل على أكبر عدد أصوات نسبي مقارنة بعدد  يتم تعويضه إليها عضو مجلس اإلدارة المنقطع عن مهامه التي ينتمي االنتخابيةوفي صورة عدم وجود مترشح بالقائمة  .عن مهامه التي ينتمي إليها عضو مجلس اإلدارة المنقطع االنتخابيةبالقائمة ويتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين   .تسجيل الشغور   .الداخلي للتعاونية طبقا لمقتضيات النظام األساسي والنظام المنتظم
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ئر المعامالت والتصرفات سايمثل التعاونية أمام القضاء وفي ـ  ،يمضي جميع الوثائق والمقرراتـ  ،يصادق على اإللتزامات والمداوالتـ  ،يحفظ النظام في التعاونيةـ   ،العامةات لجلسيترأس جلسات مجلس اإلدارة واـ  ية يسهــر الكاتب العــام بالتعــاون مع إدارة تعاون  ـ 16الفصل   .النائب األول للرئيس يساعده وينوبه إذا حصل له مانع  .1954 فيفري 18  فيالمؤرخ من األمر 24التي اقتضاها الفصل  المعطيات اإلحصائية والماليةيوفر للسلطات المختصة خالل الثالثي األول من كل سنة ـ   المدنية، وضمــان  اءات وتــحرير الــمحاضرستدعالنقل على إعـــداد اال يضمن أمين المال المتابعة المالية للنفقات  ـ 17الفصل   . بـتقديم الــتقــرير األدبي في كـل جـلسـة عــامــة مجلس اإلدارة وهو مـطالـب اجتماعاتالــمراســالت وحــفظ أرشيف  ظام األساسي الجلسة أغلبية األعضاء المكونة له حسب النال يمكن للمجلس أن يتفاوض بصفة قانونية إال إذا حضر   .المجلس طبقا للنظام األساسي وجوبيا إّال عند طلبه من أغلبية أعضاء االستدعاءال يصبح   . أشهر على األقل4رئيسه مرة كل  من قبل استدعاؤهيجتمع مجلس اإلدارة كلما تم  ـ 18صل الف  .لهذا الغرضورئيس مجلس اإلدارة أو أي متصرف مفوض من مجلس اإلدارة يجب أن تحتوي أذون سحب األموال على توقيعي أمين المال   . مجلس اإلدارةالجارية على السندات والقيم المالية المأذون بصرفها من قبل يقوم بعمليات البيع وعمليات الشراء وبصفة عامة كل العمليات   .إلدارةمجلس االممضاة من المدير حسب حدود التفويض المخول له من قبل  المصاريف والفواتير استرجاعيرخص في خالص بطاقات    .واإليرادات هامهم يمكن التصريح باإلقالة اآللية لألعضاء من م ـ 19لفصل ا  .من ينوبه عليه من قبل رئيس المجلس أوسجل المداوالت ويؤشر عليه من قبل عضوين حاضرين ويوقع يحرر محضر مفصل في كل اجتماع لمجلس اإلدارة يضمن في   .وتتخذ القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين  .للتعاونية   . متتاليةاجتماعاتلغيابهم غير المبرر خالل ثالثة 

عدة  جزء من سلطاته إما لرئيس المجلس أو إلى لجنة تصرف أويمكن لمجلس اإلدارة وتحت مسؤوليته تفويض  ـ 23الفصل   .صفتهم خارج مهامهم المخولة لهم بمقتضى النظام األساسي استعماليحجر على أعضاء مجلس اإلدارة  ـ 22الفصل   . سرة مقابل أجرتقوم بالوساطة أو تلتجئ إلى السميحجر على التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها أن  ـ 21الفصل   .ة أبرمت معها أو بمناسبة توظيف أصول التعاونيةأو بمناسبة صفقأو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من مؤسسة متعاقدة مع التعاونية يمنع على أعضاء مجلس إدارة التعاونية الحصول على مكافأة   .غيرها تقديم إثباتات كتابية من فواتير أو وصوالت أوالمبذولة في إطار ممارسة مهامه بالتعاونية وذلك على أساس صاريف التنقل واإلقامة يسترجع عضو مجلس اإلدارة م  .األساسيإدارة التعاونية أو من أجل تقديم الخدمات التي حددها نظامها بالتعاونية أو أن يقبض بأي عنوان أو صفة مبالغ مالية من أجل يمنع على كل عضو مجلس إدارة أن يكون أجيرا  ـ 20الفصل  كون عضوا في باقتراح من رئيسه ويمكن للمدير التنفيذي أن ييعين مجلس اإلدارة مديرا تنفيذيا للتعاونية  ـ 24الفصل  . أعضائها من داخل المجلساختيارقارة، يقع  لجان وقتية كانت أو   . غير قابلة للتجديديعين مراقب الحسابات لمدة ثالث سنوات  .بالبالد التونسيةالخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين تعين الجلسة العامة العادية للتعاونية مراقب حسابات من بين   .العامةالجلسة العامة ويضمن بمحضر المداوالت الخاصة بالجلسة اللجنة في تقرير كتابي يقدم إلى تضمن نتائج أعمال هذه   .واألوراق التجارية والقوائم المالية للتعاونيةتتولى هذه اللجنة مراقبة الحسابات ومراجعة الدفاتر والخزينة   .الحساباتوتتألف من ثالثة أعضاء يجتمعون مرة واحدة في السنة لمراقبة سنة من بين المنخرطين وخارج عن تركيبة أعضاء مجلس اإلدارة لجنة كل تنتخب الجلسة العامة العادية للتعاونية  ـ 25الفصل   .عليه من قبل مجلس اإلدارةوتضبط مشموالت مدير التعاونية بالهيكل التنظيمي المصادق   .جارية للمنخرطين بقرار من مجلس اإلدارةيرخص لمدير التعاونية التوقيع على األذون بصرف خدمات   .المجلس قبل قرار التعيين
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 ،للتعاونية بعنوان السنة المنقضيةالمصادقة على تقرير اللجنة المالية وعلى القوائم المالية ـ   ،مراقبة أعمال التصرف بالتعاونيةـ   :خاصة في النقاط التاليةخالل الثالثة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وذلك للنظر األقل في السنة بالتعاونية في جلسة عامة عادية مرة واحدة على يجتمع األعضاء الشرفيون ونواب المنخرطين  ـ 27الفصل   .سنوات على غرار المدة النيابية ألعضاء مجلس اإلدارة 3اإلشارة إلى أن المدة النيابية لنواب المنخرطين بالتعاونية تدوم  الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة مع ادانعقعند  منخرط، وهؤالء النواب ينتخبون بدورهم 100جزء يتركب من  نواب المنخرطين بالتعاونية بمعدل نائب عن كل انتخابيتم  . ال تقل عن األربع سنواتاالنخراطلهم األقدمية في ـ  ،متمتعين بحقوقهم المدنيةـ   ،من ذوي الجنسية التونسيةـ  ،أن يكون من بين المنخرطينـ   :اونيةيشترط في نواب المنخرطين بالتع  .للنقل بين المدنمن قبل أعوان وإطارات شركة النقل بتونس والشركة الوطنية نواب المنخرطين بالتعاونية هم المنتخبون وجوبا ـ  26الفصل   .العامةالجلسة العامة ويضمن بمحضر المداوالت الخاصة بالجلسة ل مراقب الحسابات في تقرير كتابي يقدم إلى تضمن نتائج أعما  .وكذلك في كل الجلسات العامةاجتماعات مجلس اإلدارة المتعلقة بضبط القوائم المالية السنوية تقع وجوبا دعوة مراقب حسابات التعاونية للحضور في كل   .وسجالت المحاضر والجداول البنكية والبريديةلمباشرة مهامه وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة ويحق له الحصول على كل الوثائق التي يعتبرها ضرورية   .يراها مالئمة دون تدخل في إدارة التعاونيةويجري مراقب الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي   .للمؤسسات الجاري بها العملالسنوية ومصداقيتها طبقا للقانون المتعلق بنظام المحاسبة أيه حول نزاهة القوائم المالية ويبدي مراقب الحسابات ر  .تضمنها تقرير مجلس اإلدارة عن حسابات التعاونيةاإلحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي واألوراق التجارية والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحة وصدق توكل لمراقب الحسابات مهمة مراجعة الدفاتر والخزينة 

ده مجلس اإلدارة المصادقة على تقرير النشاط الذي يعـ  يس مجلس تتم دعوة الجلسة العامة لالنعقاد عن طريق رئ  . وساعته ومكان انعقاده وجدول أعمالهاالجتماعاإلعالن تاريخ  ويجب أن يذكر في النعقادهاعلى األقل قبل التاريخ المحدد  شخصي وذلك خمسة عشرة يوما استدعاءالعربية أو عن طريق  طريق إعالن ينشر بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة  عنلالنعقاد يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة العادية  ـ 28الفصل  .ولجنة المراقبة المالية بتقديم تقرير مراقب الحسابات وقاالمالية باطال إذا لم يكن مسبويكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم   ، أعضاء لجنة المراقبة الماليةانتخابـ  ،العادي للتعاونيةالترخيص في سحب ما يلزم من األموال لتحقيق السير ـ  ،1954 فيفري 18في  من األمر العلي المؤرخ 19يتعلق بإستثمار األموال طبقا للفصل البت في المسائل التي يعرضها عليها المجلس خاصة فيما ـ  ،الجلسة العامة الخارقة للعادة دون غيرهام األساسي للتعاونية وليست من مشموالت أو غير مباشر في النظاالبت في جميع النقاط التي ال تفضي إلى إدخال تغيير مباشر ـ  ،المصادقة على مشروع ميزانية التعاونية للسنة المقبلةـ  ،تنقيح النظام الداخلي للتعاونيةـ   ، أو معاليم القبولاالشتراكاتتعديل مبالغ أو نسب ـ   ،بعنوان السنة المنقضية اش جدول أعمال الجلسة المعنية وقبل منها وذلك بمناسبة نق قرار إضافة هذه النقاط أو البعض اتخاذبطلب من النائب المعني  يمكن لهذه الجلسة ، ضمن جدول أعمال الجلسة المنعقدةالنقاطوفي صورة عدم قيام رئيس الجلسة بإضافة مشروع هذه   .األولىمضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ قبل انعقاد الجلسة العامة ق رسالة للمداولة بجدول األعمال توجه إلى التعاونية عن طريغير أنه يمكن لكل نائب طلب إضافة ترسيم مشروع نقاط   .االستدعاءيضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه  .أو ثلثي النوابـ    ،اإلدارةثلثي أعضاء مجلس ـ   :  وفي صورة تعذر ذلك يمكن دعوتها بمبادرة من اإلدارة   .لهم حق التصويتإال إذا حضرها األغلبية المطلقة لنواب المنخرطين بالتعاونية الذين ال تكون مداوالت الجلسة العامة العادية صحيحة  ـ 29الفصل   .التصويت عليه
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لهم حق التصويت على األقل، ويجب حضور ثلث النواب الذين وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط  ل من صدر عنه يضبط جدول أعمال الجلسات من قب  .وساعته ومكان انعقاده وجدول أعماله االجتماع ويجب أن يذكر في اإلعالن تاريخ النعقادهاالمحدد  شخصي وذلك خمسة عشرة يوما على األقل قبل التاريخ استدعاءينشر بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية أو عن طريق  عن طريق إعالن لالنعقادة  يجب أن تتم دعوة الجلسة العام  . أو أغلبية أعضاء مجلس اإلدارةاالنتخابالمتمتعين بحق  إذا طلب ذلك إما ربع نواب المنخرطين بالتعاونية االستدعاءيستدعي لعقد جلسة عامة خارقة للعادة ويتم وجوبا هذا في صورة التأكد يمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن  ـ 31الفصل     .عامة العاديةهذه الجلسة األحكام المتعلقة بالجلسة ال نواب المنخرطين وتجري على انتخابكل ثالث سنوات وتنظر في  لنواب المنخرطين بالتعاونية االنتخابيةتنعقد الجلسة العامة   .تعيين مراقب الحساباتـ   ،انتخاب أعضاء مجلس اإلدارةـ   : وتنظر في  الجلسة العامة االنتخابية كل ثالث سنوات تنعقد ـ 30صل الف  .بأغلبية أصوات النواب الحاضرينوفي كل الحاالت فإن قرارات الجلسة العامة العادية تتخذ   .وتنظر الجلسة العامة باألغلبية المطلقة للنواب الحاضرين  .األولى والثانية أجل خمسة عشر يوما على األقل بين موعد الجلستين احترام تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها  ـ 32الفصل   .التصويت عليهمنها وذلك بمناسبة نقاش جدول أعمال الجلسة المعنية وقبل بطلب من النائب المعني إتخاذ قرار إضافة هذه النقاط أو البعض  يمكن لهذه الجلسة ،جلسة المنعقدة الالنقاط ضمن جدول أعمالوفي صورة عدم قيام رئيس الجلسة بإضافة مشروع هذه   .مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ قبل انعقاد الجلسة العامةللمداولة بجدول األعمال توجه إلى التعاونية عن طريق رسالة غير أنه يمكن لكل نائب طلب إضافة ترسيم مشروع نقاط   .االستدعاء  ،نجاز مشاريع اجتماعية أو صحيةإـ  ،ارات التي على ملك التعاونيةبيع العقـ  ، النظام األساسيتنقيحـ   :في 

ن للجلسة العامة أن تنظر في مسائل غير وال يمك ـ 33الفصل   . وتنظر الجلسة العامة بأغلبية ثلثي النواب الحاضرين  .تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ الدعوة النعقادها الجلسة العامة لمدة الحقة ال انعقاديمكن التمديد في أجل   .حضور نصف النواب الذين لهم حق التصويت على األقلهذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط وإذا لم يتوفر   .لالنعقادالدعوة األولى حضرها أغلبية ثلثي النواب الذين لهم حق التصويت بمناسبة ال تكون مداوالت الجلسة العامة الخارقة للعادة صحيحة إال إذا  . التعاونية أو انقسامها أو انحاللهاإدماجـ  مثل ( المداخيل المتأتية من الخدمات الثقافية والترفيهية ـ   .بها العملالهبات والتبرعات المرخص فيها بمقتضى القوانين الجاري ـ   .اخيل المتأتية من توظيف أصول التعاونيةالمدـ   .مساهمات المنخرطين المتقاعدينـ   .بين المدنمساهمات كل من شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل ـ  .معاليم قبول المنخرطينـ  .مساهمات المنخرطينـ   :  المداخيل -أ  :تنقسم المحاسبة المالية للتعاونية إلى  ـ 35الفصل   الــنــظام الــمالي  الباب الرابع  .اونيةوجميع األنشطة التي تنظمها التعالجلسة العامة وفي كل لجان مراقبة التصرف التابعة للتعاونية  مجلس اإلدارة في اجتماعاتخارج عن أهداف التعاونية في يحجر كل نقاش سياسي أو ديني أو أي نقاش  ـ 34الفصل   .لم يسبق ترسيمها بجدول األعمال تتخذها الجلسة العامة في شأن مسائل بالنسبة للقرارات التي قانوني وكذلك األمر استدعاءأو مجلس اإلدارة ولم يصدر فيه  تعقده الجلسة العامة اجتماعيعتبر باطال كل قرار يتخذ في   .ثانيةوال يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العامة عند القيام بدعوة   . مدرجة بجدول األعمال المرخص فيها .....) الحفالت، العروض الفنية واليانصيب إلخ  .حصولهم على األدويةيل التذاكر التعديلية التي يساهم بها المنخرطون عند مداخـ   .بمقتضى القوانين الجاري بها العمل
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 فيفري 18 من األمر المؤرخ في 19 من الفصل 2و1والفقرتان  18 بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصل استعمالهيجب  االحتياطيإن الجزء من أموال الجمعية المقابل لمبلغ المال   . مع النفقات المنجزة بعنوان السنة المنقضيةاالحتياطي غير وجوبي عندما تتساوى قيمة المال االقتطاعويكون   .احتياطيالسنوية بعد طرح المصاريف لتكوين مال  من فوائض المداخيل 50%تخصص نسبة  ـ 36الفصل  المصاريف غير المتوقعة ـ  .عليها مجلس اإلدارة التي يصادق االجتماعيةكل المصاريف المتعلقة باإلعانات ـ    أو تسويغ العقاراتواقتناءالمصاريف المتعلقة بتشييد ـ   نفقات التصرفـ  .أنشطة التعاونيةالمصاريف المدرسية والمساهمات المتعلقة بالمشاركة في ـ   .مصاريف الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والوالدةـ   : النفقات ـب
ارات منتهية األشغال في  عماقتناءيمكن للتعاونية  ـ 37الفصل   .1954 المنخرطون مطالبون بدفع معلوم القبول قيمته  ـ 39الفصل   واجبات المنخرط وحقوقه  يالعنوان الثان  . تسهيالت بعد إقرار التوظيفات مهما كان نوعهاأو  أجر يحجر على أعضاء مجلس اإلدارة الحصول على عمولة أو  .تطابقا مع الحد األقصى الذي تقرره الجلسة العامةالتوظيفات المالية يقررها مجلس إدارة التعاونية ـ  38الفصل   .موجودة داخل الجمهورية التونسيةويشترط أن تكون هذه العمارات   من أصولها،% 25حدود 

المنخرط الذي يدعى ألداء واجبه الوطني والذي  ـ 41الفصل   .تمتيعهم بالخدمات التي تسديها التعاونيةالشهرية مباشرة من رواتب المنخرطين طبقا للنظام الداخلي بهدف النشيط عن طريق خصم الشركتين المؤجرتين المساهمات يتم قبول المنخرطين الذين ينتمون إلى السلك ـ  40الفصل   .هذا المعلوم مباشرة وعند أول مساهمة للمنخرط دينار، ويدفع 20 ترفع إلى االنخراط دنانير، وفي حالة إعادة 10   .طيلة مدة الخدمة العسكريةماته للتعاونية عند ذلك التاريخ، يتوقف عن دفعها دفع كل مساه

ف  مصاريف العيادات الطبية واألدوية والمصارياسترجاعـ   : في التعاونية يخول للمنخرطاالنخراط ـ 42الفصل   . بخدماتهااالنتفاعيحرم من أداء الخدمة العسكرية ال يلغي انخراط العون بالتعاونية وإنما  شابهها وتستثنى وجوبا  األمراض الناتجة عن الكوارث الطبيعية وماتقديم المؤيدات وجوبي في حاالت تغطية  ـ 43الفصل   .من قبل النظام الداخلي للتعاونيةالحصول على جميع الخدمات األخرى وفق الشروط المحددة ـ   .الطبية األخرى طبقا للنظام الداخلي للتعاونية يتم تحصيل هذه المنحة بتاريخ : منحة في صورة الوفاة .  .وفي صورة وفاة المنخرط يتمتع بها الورثة الشرعيون وفق الشروط المحددة بالنظام الداخلي،  منحة نهاية الخدمة . على المرض،الطبية، اإلستشفاء والوالدة بصفة تكميلية للنظام القاعدي للتأمين اآلالت  راحة، األدوية،التعويض عن المصاريف الطبية، الج . :تقديم الخدمات التالية . للمنخرطينالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات الشخصية ـ  .عدم التمييز بين المنخرطينـ   :تلتزم التعاونية بما يليـ  44الفصل   واجبات التعاونية وحقوقها  العنوان الثالث  .ط قائمة هذه األمراض بالنظام الداخليحوادث الشغل وتضب   .مصاريف العالج استرجاعالطبي وطلب جميع الوثائق الطبية بمناسبة دراسة ملفات ونية طلب عرض المنخرط على الفحص يحق للتعا ـ 45 الفصل  .الخدماتيضبط النظام الداخلي للتعاونية تفاصيل وإجراءات تقديم هذه  .األمراض الخطيرةخاصة بمناسبة تكبد المنخرط بمصاريف طبية باهظة نتيجة بقرار من مجلس اإلدارة : االستثنائية االجتماعيةاإلعانات  .  .تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة المنخرطين . .وجوائز للمتفوقين من أبناء المنخرطينتغطية جزء من مصاريف أخرى منها الرحالت والعمرة  . تغطية جزء من المصاريف المدرسية . .المنحة إلى األبناء القاصرينالمنحة مباشرة إلى القرين وفي حالة وفاة القرين تسند هذه اة عن طريق مساهمة مباشرة من قبل المنخرطين وتسند هذه الوف
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يعد مجلس اإلدارة النظام الداخلي الذي يحدد  ـ 46الفصل   وتنقيح النظام األساسي/ النظام الداخلي  الباب األول  ـام مــخــتلــفــةكحأ  الــعـــنــوان الرابع ح النظام األساسي إال باقتراح من مجلس ال ينق ـ 47الفصل   .خضوعهم للنظام األساسي للتعاونيةالمنخرطين وجوبا الخضوع لمقتضيات النظام الداخلي مثل ويتعين على كافة . المصادقة عليه في أقرب جلسة عامةالعامة ويمكن تنقيحه من قبل المجلس المذكور شرط أن تتم وط تطبيق هذا النظام األساسي ويعرضه على مصادقة الجلسة شر ، كما ال يمكن للعون المنسلخ االنخراطخمس سنوات متتالية من  إال بعد االنسالخال يمكن للمنخرط الجديد طلب  ـ 48 الفصل   والــشطباالنسحاب  الــباب الــثانــي  .وزير الشؤون االجتماعية ووزير الماليةوال تصبح هذه التنقيحات نافذة إال بعد المصادقة عليها من   .لعادةخارقة لعامة يصوت على التنقيحات الخاصة بالنظام األساسي في جلسة    .جدول أعمال الجلسةعضاء للجلسة العامة باستدعاء شخصي يتضمن تتم دعوة األ  .على األقل من انعقاد الجلسة العامة وفي هذه الحالة يعرض االقتراح على المجلس قبل شهرين اإلدارة عليها فقدان إحدى شروط قبول العضوية المنصوص  .  ،الوفاة .  :المنخرط صفته في الحاالت التاليةيفقد  ـ 50الفصل   .ويصرح مجلس اإلدارة بهذا التشطيبتتوفر فيهم الشروط التي يقتضيها هذا النظام األساسي لقبولهم يشطب على أسماء المنخرطين الذين لم تعد  ـ 49الفصل   .االنسالخ سنوات من تاريخ تتجاوز ثالث  من جديد إال بعد مدة الاالنخراط تعاونية ضررا يقع المنخرط الذي يلحق عمدا بمصالح الـ   ،أدبيا بالتعاونية أو سيرته ضررا المنخرط الذي من شأنه أن يلحق سلوكهـ   :يطرد المنخرط من التعاونية في الحاالت التالية  ،الشطب .  ،االنسالخ . ،بالنظام األساسي للتعاونية   ،العضو الذي سلطت عليه نهائيا عقوبة خطيرةـ   ،إثباته بصفة قانونية

عند عدم تسوية المنخرط المتقاعد مساهماته خالل سنة ـ  ،العام والتي يترتب عليها الفصل من العملاإلدانة من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو النظام ـ  مر بقرار اإلدارة بشطب المنخرط المعني باأليصرح مجلس   .األقل قبل التاريخ المحدد لجلسة االستماعمضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وذلك خمسة عشر يوما على  رسالة يجب أن تتم دعوة المنخرط المعني باألمر عن طريق  . قرار الشطب دون أي إجراء آخراتخاذ اإلدارةيمكن لمجلس يقع استدعاؤه مجددا وإذا امتنع عن الحضور في الجلسة الثانية في شأن األسباب الداعية لشطبه، وإذا لم يحضر في اليوم المعين  المنخرط المعني باألمر قصد سماعه اإلدارةيستدعي مجلس   .كاملة ها النواب بواسطة دعوة تّتضمن عامة خارقة للعادة يستدعى فيال يمكن التصريح بحل التعاونية إال خالل جلسة  ـ 54الفصل   .ومطالب بتسوية ديونهايتقبل الهيكل التعاوني الجديد جميع أصول التعاونية المدمجة   .االجتماعيةصادر عن وزير المالية ووزير الشؤون بعد المصادقة عليه بمقتضى قرار   نهائيا إالالندماجاال يصبح   .للتعاونية أو التعاونيات المدمجة ومجلس إدارة التعاونية الدامجةأخرى مماثلة إال بمفاوضات تفاهم بين الجلسة العامة الخارقة للعادة  التعاونية أو تعاونيات اندماجال يمكن اإلعالن عن  ـ 53الفصل   التصفيـــة ـ الــــحل  تــنقيح النظام األســاسي  الباب الثالث  .للتعاونية المساهمات المدفوعة مسبقا استرجاعأو الطرد الحق في ال تخول االستقالة أو الشطب المؤقت أو النهائي  ـ 52الفصل   .استحقاقهاخدمات ومنح التعاونية بمرور سنتين من تاريخ يسقط حق المنتفع في المطالبة للحصول على  ـ 51الفصل   . طرف الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعهطلب سماعه منللمنخرط الذي صرح بطرده من طرف مجلس اإلدارة الحق في   .معلل يعرض على أول جلسة عامة للمصادقة م في حالة حّل التعاونية تخضع التصفية ألحكا ـ 55الفصل   .من النوابال يمكن التصويت على قرار حل التعاونية إال بأغلبية الثلثين   .بحضور أغلبية النواب المرسمين للحضورال تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في هذه الحالة إال   .موضوع الجلسة   . المتعلق بالتعاونيات1954  فيفري18األمر الصادر في 
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 ديسمبر 3مؤرخ في  2018لسنة  1048أمر حكومي عدد    
 أكتوبر 7 المؤرخ في 1996 لسنة 1875وعلى األمر عدد   طالع على الدستور،بعد اال  باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،  إن رئيس الحكومة،  .مشموالته وتركيبته وطرق تسييره يتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة وضبط 2018
 جوان 6مؤرخ في  ال2005 لسنة 1707وعلى األمر عدد   ،2012 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1885عدد  وباألمر 2003 أوت 25 المؤرخ في 2003 لسنة 1819عدد  المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 1996
  وخارجيا،ـ دراسة واقع قطاع الثقافة واستشراف التطورات داخليا   الوطنية في ميدان الثقافة،ـ إبداء الرأي في الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ االختيارات   .اإلبداع وتعزيز إشعاع تونس في الخارجوالفن وـ تقديم التصورات والبرامج التي تساعد على تطوير الثقافة   :ولهذا الغرض يتولى خاصة ما يلي  .الثقافة وتقييم إنجازهافي التوجهات واالستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع  ـ يتولى المجلس الوطني للثقافة دراسة وإبداء الرأي 2الفصل   ".المجلس الوطني للثقافة"استشاري يسمى الفصل األول ـ أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالثقافة مجلس   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   ء بالحكومة، المتعلق بتسمية أعضا2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   التراث، المتعلق بضبط مشموالت وزارة الثقافة والمحافظة على 2005

عن هياكل المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع ) 2(ـ ممثالن   عضوا: ة المكلفة بالتنميةـ ممثل عن الوزار  عضوا،: ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة  عضوا،: ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة  عضوا،: ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي  عضوا،: ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية  عضوا،: ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية  عضوا،: لماليةـ ممثل عن الوزارة المكلفة با  عضوا،: ـ ممثل عن رئاسة الحكومة  :بالثقافة الذي يتركب من األعضاء اآلتي ذكرهم ـ يرأس المجلس الوطني للثقافة الوزير المكلف 3الفصل   .بميدان الثقافة والتي يعرضها عليه رئيس المجلسـ إبداء الرأي وتقديم المقترحات في كل المسائل المتصلة   ه،القطاع وتأهيلـ اقتراح اإلصالحات التشريعية والهيكلية الكفيلة بتطوير أداء  ثقافيتان وطنيتان مشهود لهما بالكفاءة ) 2(ـ شخصيتان   عضوين،: واإلشعاع في الميادين الفكرية والفنيةثقافيتان وطنيتان مشهود لهما بالكفاءة ) 2(ـ شخصيتان   عضوين،: الثقافي ) 5(شخصيات ثقافية وفنية ممثلة عن خمسة ) 5(ـ خمسة   عضوين،: يداني التراث واآلثار واإلشعاع في م يكون له الحق في المسائل المدرجة بجدول األعمال دون أن فائدة لحضور أشغال المجلس إلبداء رأيه االستشاري في إحدى ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص يرى في مشاركته   .أعضاء: واليات من واليات الجمهورية    .لمدة سنة وبالتداول بين واليات الجمهوريةافية بالواليات المعنية وذلك من المندوبين الجهويين للشؤون الثقوتعين الشخصيات الثقافية والفنية التي تمثل الواليات باقتراح   .مرتين على أقصى تقديرمن الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح   .التصويت



وزارية المضيقة متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس ال ـ تعهد كتابة المجلس الوطني للثقافة إلى مكتب 4الفصل   .سيتم تمثيلها صلب المجلس الوطني للثقافةيتولى الوزير المكلف بالثقافة كل سنة تحديد الواليات التي  لب من في دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطمرتين في السنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك  ـ يجتمع المجلس الوطني للثقافة على األقل 5الفصل   .السنوي لنشاط المجلسـ إعداد تقارير دورية حول تقدم أعمال المجلس والتقرير   .ـ متابعة تنفيذ توصيات المجلس  .اتأيام قبل موعد انعقادها وتحرير محاضر الجلساالستدعاءات لحضور جلسات العمل في أجل ال يقل عن ثمانية ـ برمجة اجتماعات المجلس، إعداد جدول األعمال، توجيه   :لهذا الغرض تتولى الكتابة القيام بالمهام التالية  .وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الثقافية   .ثلثي أعضائه

أيام مهما كان عدد األعضاء ) 10(ثانية بصفة قانونية في ظرف عشرة وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة . أعضائهال يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إال بحضور أغلبية  ويبدي المجلس الوطني للثقافة رأيه بأغلبية أصوات . الحاضرين محمد زين العابدين                 وزير الشؤون الثقافية   اإلمضاء المجاور    .2018 ديسمبر 3تونس في   .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير الشؤون الثقافية مكلف بتنفيذ هذا األمر 7الفصل   .كلف بالثقافةالوزير المتحدث اللجان الفنية المتخصصة وتضبط تركيبتها بقرار من   .ورفع تقارير بشأنها للمجلسبلجان فنية متخصصة تكلف بدراسة المسائل المتصلة بمشموالته  ـ يمكن للمجلس الوطني للثقافة االستعانة في أشغاله 6الفصل   .وفي صورة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس. ضاء الحاضريناألع
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 

  "2018 ديسمبر 20تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "                                  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: نسخة مطابقة   



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

  

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

  ا مصاريف اإلرسال إليهيضاف
  

  

  
  
    

  
  للجمهورية التونسية بالرائد الرسمي

  وقرارات قوانين وأوامر

  
      

  




