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 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله  ـ7 الفصل
  .لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة

 :وتتوّلى هذه اللجنة بالخصوص

ل لهم حق المشاركة في اقتراح  قائمة المترشحين المخوـ 
  .المناظرة

 :ييم ملّفات المترشحين باعتماد المقاييس الّتاليةتقـ 

بحساب كل سنة ) 1(نقطة : األقدمية العامة للمترشح ٭
 قدمية كاملة،أ

بحساب كل سنة ) 2(نقطتان : األقدمية في الرتبة للمترشح ٭
 عن كل 6/1أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 

 ، كاماليحتسب الجزء من الشهر شهراشهر و

 في لالنتدابتنفيل الشهائد التي تفوق المستوى المطلوب  ٭
بحساب نقطة عن كل شهادة في حدود   الرتبة الحالية للمترشح

 ، نقاط)5(خمس 

نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات ) 5(التنفيل بخمس  ٭
سنة التي تنظم  السابقة للاألخيرةالتأديبية بعنوان الخمس سنوات 

 ،ا المناظرةبعنوانه

  التنفيل بنقطة واحدة عن كل دورة تربص أو تكوين  ٭
 خالل السنتين اللتين تسبقان سنة اإلدارةأو ملتقى منظم من قبل 

 ،  نقاط) 3(بحد أقصاه ثالث المناظرة 

 عدد تقييمي خاص بالمناظرة يسند من طرف الرئيس ٭
 ءأدايعبر عن ) 20(العشرين و) 0(المباشر يتراوح بين الصفر 

 . لعملهأدائهالعون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في 

 تتوّلى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب ـ 8الفصل 
 .المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من الّنقاط 

هذه األقدمية تعطى تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة وإذا تساوت 

 .األولوية ألكبرهم سّنا

 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في  ـ9الفصل 

  المناظرة الداخلية بالملّفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات 

أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية 

  .كمة اإلداريةبالمحكمة اإلدارية من قبل الرئيس األول للمح

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 10الفصل 
  . الّتونسية

  .2023 جانفي 24  فيتونس
  

 

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

 إصالح خطأ

 2023 جانفي 12 المؤرخ في 2023 لسنة 6باألمر عدد 
 13 بتاريخ 4در بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد االص
 .2023ي جانف

 :يقرأ

رئيسا للجنة المستقلة إلسناد البطاقة الوطنية للصحفي "
  ."المحترف

  :عوضا عن

  ."رئيسا للجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف"

  
 

 

  
 جانفي 25مؤرخ في  2023لسنة  45بمقتضى أمر عدد 

2023.  
 جمال العياري، مستشار مقرر عام، من وظائف  السيديعفى

مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ابتداء من 
  .2023 جانفي 23

  
 جانفي 25مؤرخ في  2023لسنة  46بمقتضى أمر عدد 

2023.  
 الهويملي، قاض من الرتبة الثالثة، مديرا يسمى السيد سامي

  .عاما لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل

  

  

 

  

يتعلق  2023 جانفي 25مؤرخ في  2023ة لسن 35 عددأمر 
بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في 
ذمة ديوان الحبوب وبين الدين المستحق للديوان في ذمة 

  .الدولة
  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزيرة المالية،

 بعد االطالع على الدستور،

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بالقانون األساسي للميزانية،2019فيفري 

 15وعلى مجلة االلتزامات والعقود الصادرة باألمر المؤرخ في 
 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها 1906ديسمبر 

   منها،377 و369 و339  الفصولوخاصة
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 أفريل 3المؤرخ في  1962 لسنة 10وعلى المرسوم عدد 
تعلق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها  الم1962

من المنتجات الفالحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
 سبتمبر 26 المؤرخ في 1970 لسنة 7وخاصة المرسوم عدد 

1970،  

 81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 
ميع  وعلى ج1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة 

   منها،39النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 

 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 113وعلى القانون عدد 
 17 وخاصة الفصل 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996

  منه،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138على األمر الرئاسي عدد و
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر اآلتي نصه

 يرخص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة ـالفصل األول 
لديون الراجعة لديوان للدولة والمتخلدة بذمة ديوان الحبوب وا

الحبوب والمتخلدة بذمة الدولة في حدود مبلغ جملي قدره 
ستمائة وتسعون مليونا وتسعمائة وثالثون ألف واثنان وستون 

  ). دينار062,500 930 690(دينار وخمسمائة مليم 

  : تتمثل الديون موضوع المقاصة في ما يليـ 2الفصل 

ديوان الحبوب مفصلة  ديون راجعة للدولة ومتخلدة بذمة -أ 
  :كاآلتي

   062,500 714 34 :1996قرض منحته الدولة للديوان سنة  - 
 دينار

قرض طويل المدى مسند من البنك الوطني الفالحي لديوان  -
 1997 البنك المركزي التونسي سنة إلىتمت إحالته الحبوب، 

 . دينار000,000 216 656:وسددته الدولة عوضا عن الديوان 

 ومتخلدة بذمة الدولة والتي  الحبوب راجعة لديوان ديون-ب 
  : وما قبلها ومفصلة كاآلتي1996تعود الى فترة 

: 1996 ديسمبر 31 غاية إلىباقي دعم الحبوب  -
  دينار777,717 821 558

: 1995 ديسمبر 31 غاية إلىفوائض على متخلدات الدعم  -
  دينار000,000 100 40

: 1996نة فوائض على متخلدات الدعم لس -
  دينار000,000 560 2

كفالة مسندة للشركات التعاونية المركزية للخدمات  - 
: 1996الفالحية ومفعلة من قبل البنك الوطني الفالحي سنة 

  دينار229,822 131 47

مستحقات على العنوان الثاني لميزانية الدولة في حدود  -
 . دينار054,961 317 42

رائد الرسمي للجمهورية  ينشر هذا األمر بال ـ3 الفصل
  .التونسية

  .2023 جانفي 25 تونس في
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
  سهام البوغديري نمصية

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

  

 

  

 جانفي 24مؤرخ في  2023لسنة  30قتضى أمر عدد بم
2023.  

يسمى السيد نافع بوتيتي مديرا عاما للمعهد الوطني 
 أكتوبر 14للمواصفات والملكية الصناعية وذلك ابتداء من 

2022.  

  

  

 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2023 جانفي 19البحري مؤرخ في 

تسند الدرجة االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة 
يسرى بن صالح، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير المياه غير 
التقليدية والتغذية االصطناعية باإلدارة العامة للموارد المائية 

 .بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري




