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يتعلق  2023  جانفي30في مؤرخ  2023لسنة  51عـدد أمر 
 .بتعيين عضو بالحكومة

 إن رئيس الجمهورية،

  عد االطالع على الدستور،ب

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

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عـدد 
  ،ة المتعلق بتسمية أعضاء الحكوم2021أكتوبر 

  .وباقتراح من رئيسة الحكومة

  :هيصدر األمر اآلتي نص

يعين السيد محمد علي البوغديري، وزيرا  ـ الفصل األول
 .للتربية

 ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2ل الفص
  .التونسية

  .2023 جانفي 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

 

  
 جانفي 24مؤرخ في  2023لسنة  16بمقتضى أمر عدد 

2023.  
سيد علي مقداد شبل، مراقب عام للمصالح تنهى تسمية ال

العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة ابتداء من 
  .2022 أكتوبر 20

  

 جانفي 24مؤرخ في  2023لسنة  17بمقتضى أمر عدد 
2023.  

اش، مستشار المصالح وتنهى تسمية السيدة سناء بوز
حكومة، ابتداء العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيسة ال

  .2022 سبتمبر 1من 

  

 جانفي 24مؤرخ في  2023لسنة  18بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تنهى تسمية السيدة إيمان بالريش حرم الماكني، مستشار 
  . الحكومةةالمصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس

 جانفي 24مؤرخ في  2023لسنة  19بمقتضى أمر عدد 
2023.  

 السيد محمد أمين عاشور، مستشار المصالح تنهى تسمية
  .العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة

  

 جانفي 24مؤرخ في  2023لسنة  32بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يمنح السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة 
القطاع العمومي بعد ب للعمل استثناءلالتصال السمعي والبصري، 

 إلى غاية 2020 أكتوبر 1وغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من بل
 . سبيل التسوية على2022 ديسمبر 31

  

 يتعّلق 2023 جانفي 31  مؤرخ في2023 لسنة 54عدد  ـرأم
لترسيم األعوان والعملة الوقتيين  بضبط أحكام استثنائية

والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 
  .ت الصبغة اإلداريةذا

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من رئيسة الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص 1989فيفري 

 لسنة 1التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد 
  ،2011 جانفي 3خ في  المؤر2011

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

لصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ا
وآخرها المرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 المتعلق بقانون 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21
  ،2022المالية لسنة 

 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات 1997
مية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كما العمو

 فيفري 12 المؤرخ في 2007 لسنة 268تم تنقيحه باألمر عدد 
   منه،4 وخاصة الفصل 2007

 أكتوبر 2 المؤرخ في 1998 لسنة 1936وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص باألعوان الوقتيين 1998

 المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة للدولة والجماعات
 المؤرخ في 2008 لسنة 560اإلدارية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،2008 مارس 4
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 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

  ت الصبغة اإلدارية،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذا

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999

موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
 لسنة 2338الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003

 22 المؤرخ في 2019 لسنة 291وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط صيغ وآليات االنتداب والترقية 2019مارس 

  والترسيم بالبلديات،

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

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعّلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 جانفي 12 المؤرخ في 2023 لسنة 5وعلى األمر عدد 
  . المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة2023

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  وبعد مداولة مجلس الوزراء،

  :يصدر األمر اآلتي نصه

 1998 لسنة 1936عدد  خالفا ألحكام األمر  ـالفصل األول
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1998 أكتوبر 2المؤرخ في 

باألعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 
ذات الصبغة اإلدارية، يتم بصفة إستثنائية، ترسيم األعوان والعملة 
الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 

 .مية ذات الصبغة اإلدارية وفقا ألحكام هذا األمرالعمو

يرسم األعوان الوقتيون عن طريق امتحان مهني   ـ2الفصل 
بالملفات يفتح لألعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على األقل في 

  .الصنف في تاريخ ختم الترشحات

تحتسب األقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد منظر برتبة 
  .توجبة لترسيم األعوان الوقتيينضمن األقدمية المس

وال تعتمد األقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد منظر برتبة إال 
  .بمناسبة فتح حق المشاركة في اإلمتحان المهني للترسيم

 يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق اختبار مهني ـ 3الفصل 
 وعن طريق امتحان مهني بالنسبة 3 و2 و1بالنسبة إلى األصناف 

 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على 7 و6 و5 و4لى األصناف إ
  .األقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات

تحتسب األقدمية بصفة عامل متعاقد منظر ضمن األقدمية 
  .المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين

وال يتم اعتماد األقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد منظر إال 
  .ة في اإلختبار أو اإلمتحان المهني للترسيمبمناسبة فتح حق المشارك

 1832 من األمر عدد 4 خالفا ألحكام الفصل ـ 4الفصل 
 المشار إليه أعاله، 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997لسنة 

يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب 

 بصفة عون وقتي ضمن شبكة األجور الخاصة باألعوان الوقتيين
بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه 
في وضعيته القديمة وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى 

  .التأجير األعلى مباشرة

ويرتب العامل المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير 
والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب األساسي 

  .كان يتقاضاه في وضعيته القديمةالذي يساوي ما 

كآخر أجل لختم  2023 جويلية 31حدد تاريخ  ـ 5الفصل 
 .لالختبارات واالمتحانات المهنية للترسيم الترشحات

  .ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ  6الفصل 

  .2023 جانفي 31  فيتونس
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

تعلق  ي2023 جانفي 24 الحكومـة مـؤرخ فية مـن رئـيسقرار 
  .بإحداث لجان إدارية متناصفة باألرشيف الوطني

الحـكـومـة،ة رئــيـسإن  

 ر،بـــعد االطالع على الدستو

يسمبر  د12 في المؤرخ 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 الدولة األساسي العام ألعوان النظام المتعلق بضبط 1983

 ،ةيغة اإلدارصب ذات الالعموميةسات ؤسة والميوالجماعات المحل
وآخرها المرسوم عدد تممته أو  وعلى جميع النصوص التـي نقحته

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أكتوبر 29 المؤرخ في 1990  لسنة 1753وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية 1990

المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
  ،2012 نوفمبر 27 المؤرخ في 2012 لسنة 2937األمر عدد 

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
لك عملة الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بس1998

  ات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،والجماعات المحلية والمؤسس

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999

موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
 لسنة 2338وإتمامه باألمر عدد  تنقيحه  تمالصبغة اإلدارية كما

  ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي بسلك محللي وتقنيي 1999

ة  لسن112اإلعالمية لإلدارات العمومية كما تم إتمامه باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009




