
  2997صفحـة   2022 سبتمبر 27 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   106عــدد 

في "اللجنة"ربقرا كتابيا مشاريع لبعث المترشحين إعالم يتم 
  .الجلسة انعقاد تاريخ من أيام 5 أقصاه أجل

 تسند بالبرنامج االنتفاع مطلب على الموافقة حالة في
 الرفض حالة وفي مشروع تمويل إسناد في قرارا للمنتفع" اللجنة"

  .معلال الرفض قرار يكون أن يجب

  الرابع الباب

  تنفيذها ومتابعة المشاريع تركيز

 الجهوية باإلدارة المختصة لمصالحا تتولى ـ 12 الفصل
 تركيز إلتمام الالزمة باإلجراءات القيام اإلجتماعية للشؤون
 للّتشريع طبقا" اللجنة "موافقة على تحصلت التي المشاريع
  .العمل به الجاري

 في اللجنة موافقة على تحصلت التي المشاريع تنفيذ يمكن
 طبقا المحلية التنمية لمجا في العاملة الجمعيات مع الشراكة إطار

  .العمل به الجاري للّتشريع

 االجتماعي للّنهوض المحلية الوحدات تتولى ـ 13 الفصل
  :يلي ما المتابعة وتشمل تنفيذها، تم التي المشاريع متابعة

 ثالثة كل األقل على مرة للمشروع ميدانية زيارات نجازإـ 
 ومساعدة المشروع لتقييم وذلك لتركيزه األولى السنة خالل أشهر

 خالل أشهر ستة كل وزيارة الصعوبات، تذليل على المستفيد
 المشاريع تدعيم آليات واقتراح للتقييم والثالثة الثانية السنتين

 .ذلك تتطلب التي

 الوضعية حول أشهر 6 كل دورية متابعة تقارير إعدادـ 
 لسير وتقييم" البرنامج" بـ المنتفعة لألسر واالقتصادية االجتماعية
 النهوض أقسام إلى وإحالتها ومردوديتها وديمومتها مشاريعها
 ،االجتماعي

" البرنامج "إطار في بمشروع المنتفعة األسر قائمة اقتراحـ 
 في المباشرة المالية بالتحويالت االنتفاع من بالحذف والمعنية

 وضعيتها تحسن على بناء االجتماعي، األمان برنامج إطار
 .االجتماعي الّنهوض أقسام إلى وإحالتها تصاديةواالق االجتماعية

    كل متابعة تقارير إحالة االجتماعي النهوض أقسام تتوّلى كما
 الشؤون بوزارة االجتماعي للّنهوض العامة الهيئة إلى أشهر 6

  .جهة كل مستوى على تنفيذها تم التي المشاريع حول االجتماعية

 المكلفة الوزارة إلى ماعيةاالجت بالشؤون المكلفة الوزارة تحيل
  .سنة كل تنفيذها تم التي للمشاريع سنوية متابعة تقارير بالمالية

 االنتفاع بأولوية" البرنامج"بـ المنتفعون يتمتع ـ 14 الفصل
   منهم بطلب سواء العمومية الهياكل توّفرها التي التكوين ببرامج

 على ناءب االجتماعي للّنهوض المحلية الوحدات من باقتراح أو
  .تنجزها التي الميدانية المتابعة زيارات

 المهنية المرافقة بخدمات "البرنامج"بـ المنتفعون يتمتع كما
  .العمل به الجاري للتشريع طبقا

 للجمهورية الرسمي بالرائد األمر هذا ينشر ـ 15 الفصل
  .التونسية

  .2022 سبتمبر 20تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
  ضان رمنجالء بودن

  وزير الشؤون االجتماعية
 مالك الزاهي

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

  

 

  

 2022  سبتمبر20مؤرخ في  2022لسنة  713أمر عدد 
 المؤرخ 2000 لسنة 1386يتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد 

 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط 2000 جوان 20في 
ية واإلعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والرتب الوظيف

  .والغاز
  إن رئيس الجمهورية،

   الصناعة والمناجم والطاقة،ةباقتراح من وزير

  بعد االطالع على الدستور،

 أفريل 3 المؤرخ في 1962 لسنة 8وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز 1962

النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها وتنظيمها وعلى جميع 
 1996 المؤرخ في غرة أفريل 1996 لسنة 27القانون عدد 

  المتعلق ببعث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز،

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

 ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات والمؤسسات العمومية
التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة 
مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها 

 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 
   منه،35المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية وخاصة الفصل 

 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى جميع 1989

 لسنة 36النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
 المتعلق بالمساهمات 2006 جوان 12 المؤرخ في 2006

  والمنشآت والمؤسسات العمومية،
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 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته 2008

 2 المؤرخ في 2017 لسنة 38أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2017ماي 

 نوفمبر 22 المؤرخ في 1993 لسنة 2333وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات وشروط 1993

حصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة األولى واألستاذية في الت
المواد األدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية واألساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

 واألمر عدد 1996 أوت 26 المؤرخ في 1996 لسنة 1465عدد 
 واألمر عدد 2001  ماي28المؤرخ في  2001لسنة  1220
  ،2008 سبتمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123

 ماي 22 المؤرخ في 1995 لسنة 916وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه 1995

 ديسمبر 13في المؤرخ  2010 لسنة 3215وإتمامه باألمر عدد 
2010،  

 فيفري 14  المؤرخ في1996 لسنة 270وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التنمية االقتصادية كما تم 1996

 المؤرخ في غرة 1996 لسنة 1225تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التنمية 1996جويلية 

  االقتصادية،

 أفريل 10 المؤرخ في 1999 لسنة 763وعلى األمر عدد 
 النظام األساسي الخاص بأعوان  المتعلق بالمصادقة على1999

الشركة التونسية للكهرباء والغاز كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2002 جوان 25 المؤرخ في 2002 لسنة 1563

 جوان 20ؤرخ في  الم2000 لسنة 1386وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية 2000

  لكهرباء والغاز،ل واإلعفاء منها بالشركة التونسية

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 2130وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية االقتصادية 2002

  سابقا بالوزارة األولى،

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 2131وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة األولى،2002

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2197وعلى األمر عدد 
 المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المنشآت العمومية 2002

وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين 
العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد االلتزامات 
  الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 المؤرخ 2016 لسنة 510رها األمر الحكومي عدد أو تممته وآخ
  ،2016 أفريل 13في 

 سبتمبر 27 المؤرخ في 2004 لسنة 2265وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي ال تكتسي 2004

صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه وإتمامه 
  ،2007 أكتوبر 23رخ في مؤال 2007 لسنة 2560باألمر عدد 

 مارس 24 المؤرخ في 2005 لسنة 910وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية 2005

وعلى المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وعلى 
  جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

مبر  سبت22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل 2008

على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت التكوين والمواد 
وعلى جميع النصوص التي " أمد"والمسالك والتخصصات في نظام 

 المؤرخ في 2013 لسنة 1469نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
   منه،44فصل  وخاصة ال2013 أفريل 26

 10 المؤرخ في 2018 لسنة 336وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية 2018أفريل 

  للكهرباء والغاز،

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

 11 في مؤرخال 2021 لسنة 138 عـدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

  وعلى رأي وزيرة المالية،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر اآلتي نصه

 من األمر 7 و5 و3 و1الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصول 
 المتعلق 2000 جوان 20 المؤرخ في 2000 لسنة 1386عدد 

بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية واإلعفاء منها 
  :بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعوض باألحكام التالية

  :الفصل األول جديد 

تضبط الخطط والرتب الوظيفية بالشركة التونسية للكهرباء 
  :ز كما يلياوالغ

  :أ ـ الخطط الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي

  يس مصلحة، ـ رئ

  ـ رئيس قسم،

   رئيس دائرة،ـ

  ـ مدير،

  ـ مدير مركزي،

 .ـ مدير عام مساعد
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  :ب ـ الرتب الوظيفية

  ـ رئيس مصلحة مساعد،

  ـ رئيس مصلحة أول،

  ـ رئيس قسم أول،

  ـ رئيس دائرة أول،

    ـ مدير أول،

  .ـ مدير مركزي أول

  : جديد3الفصل 

  : ورئيس دائرة ومدير ومدير مركزي ومدير عام مساعد حسب الشروط التاليةتسند الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة ورئيس قسم

  .ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للشركة

  .ـ اقتراح الرئيس المباشر

يا بالنسبة للخطط الوظيفية في سلك اإلطار بالنسبة لرئيس مصلحة وفي الوظيفة الدن(ـ يجب أن تتوفر في المترشح شروط األقدمية 

  :والمستوى التعليمي المضبوطة بالجدول التالي) األخرى

  

  الشروط الدنيا  الخطة الوظيفية

  : التاليةالخمسةيجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط   رئيس مصلحة

 أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على -1
  .هادة معادلة وأن تكون له أقدمية في سلك اإلطار ال تقل عن ثالث سنواتش

دة معادلة  أن يكون متحصال على شهادة األستاذية أو على الشهادة الوطنية لإلجازة أو على شها-2
  . أقدمية في سلك اإلطار ال تقل عن أربع سنواتلها أو منظرة بها ولديه

تين تعليم عالي أو على شهادة معادلة لها أو منّظرة بها  أن يكون متحصال على شهادة ختم سن-3
  .وأن تكون له أقدمية في سلك اإلطار ال تقل عن تسع سنوات

 أن يكون متحصال على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له -4
  .أقدمية في سلك اإلطار ال تقل عن ثالثة عشرة سنة

  .مستوى تعليم ثانوي مع أقدمية في سلك اإلطار ال تقل عن خمسة عشرة سنة أن يكون له -5

  :يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط األربعة التالية  رئيس قسم

 أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على -1
  . رئيس مصلحة ال تقل عن أربع سنوات وأن تكون له أقدمية في خطة لهاشهادة معادلة

 أن يكون متحصال على شهادة األستاذية أو على الشهادة الوطنية لإلجازة أو على شهادة معادلة -2
  .لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة ال تقل عن خمس سنوات

دة معادلة لها أو منّظرة بها  أن يكون متحصال على شهادة ختم سنتين تعليم عال أو على شها-3
  .وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس مصلحة ال تقل عن سبع سنوات

 أن يكون متحصال على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له -4
  .أقدمية في خطة رئيس مصلحة ال تقل عن ثمان سنوات
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  الشروط الدنيا  الخطة الوظيفية

  : أحد الشرطين التاليينيجب أن يتوفر في المترشح  رئيس دائرة

 أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على -1
  .شهادة معادلة لها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس قسم ال تقل عن أربع سنوات

ى شهادة معادلة  أن يكون متحصال على شهادة األستاذية أو على الشهادة الوطنية لإلجازة أو عل-2
  .لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس قسم ال تقل عن خمس سنوات

  :يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشرطين التاليين  مدير

   أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس -1
  .قدمية في خطة رئيس دائرة ال تقل عن خمس سنواتأو على شهادة معادلة لها وأن تكون له أ

 أن يكون متحصال على شهادة األستاذية أو على الشهادة الوطنية لإلجازة أو على شهادة معادلة -2
  .لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدمية في خطة رئيس دائرة ال تقل عن ست سنوات

  . عن ثالث سنواتلن يكون باشر خطة مدير لمدة ال تقيجب أ  مدير مركزي

  يجب أن يكون باشر خطة مدير مركزي  مدير عام مساعد

تسند الرتب الوظيفية لرئيس مصلحة مساعد ورئيس مصلحة أول ورئيس قسم أول ورئيس دائرة أول ومدير أول :   جديد5الفصل 
  :ومدير مركزي أول حسب 

  . المستوى التعليمي-

  :األقدمية في و -

  .لرئيس مصلحة مساعدسلك اإلطار بالنسبة ٭ 

  :الخطط الوظيفية الموافقة بالنسبة لبقية الرتب الوظيفية وذلك حسب الجدول التالي٭ 

  

  جدول األقدمية إلسناد الرتب

  

  المستوى التعليمي

  
  الرتبة الوظيفية

الشهادة الوطنية 
  للماجستير 
أو الشهادة 

  الوطنية لمهندس

  شهادة األستاذية 
أو الشهادة الوطنية 

ة أو شهادة لإلجاز
معادلة لها أو منظرة 

  بها

شهادة ختم 
سنتين تعليم 
عالي أو على 

شهادة معادلة لها 
  أو منظرة

  شهادة البكالوريا 
أو شهادة معادلة 
  لها أو منظرة بها

تعليم 
  ثانوي

  7  6  5  3  2  رئيس مصلحة مساعد

  7  6  5  4  3  رئيس مصلحة أول

    8  4  3  رئيس قسم أول

  5  4  رئيس دائرة أول

  3  2  مدير أول

  4  3  مدير مركزي أول

  

  : جديد 7الفصل 

ينتفع اإلطارات المكلفون بإحدى الخطط أو الرتب الوظيفية المنصوص عليها بالفصل األول جديد من هذا األمر بالمنح واالمتيازات 
  .المتعلقة بالخطة أو الرتبة الوظيفية التي يشغلونها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
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  :ما ينتفع المدير المركزي والمدير المركزي األول والمدير العام المساعد بالمنح واالمتيازات حسب الجدول التاليك

 

  الخطة أو الرتبة
  الوظيفية

  المنح

  مدير عام مساعد  مدير مركزي أول  مدير مركزي

  700  500  450  المقدار الشهري بالدينار/ المنحة الوظيفية 

  200  200  200  المقدار الشهري بالدينار/ القارة المنحة الكيلومترية 

  230  230  230  المقدار الشهري بالدينار/ منحة السكن 

  400  270  270  لترا شهريا/ كمية البنزين 

  

  . ـ ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل 

 .2022 سبتمبر 20تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
  ضان رمنجالء بودن

  وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

 نائلة نويرة القنجي

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

  

 

  

 يتعلق بالتمديد المؤقت واالستثنائي في مدة تراخيص اإلشغال الوقتي 2022  سبتمبر20مؤرخ في  2022لسنة  716أمر عدد 
  .للملك العمومي البحري
  إن رئيس الجمهورية،

  ن وزيرة البيئة،باقتراح م

  ،الدستوربعد االطالع على 

  ،الة حماية وتهيئة الشريط الساحلي المتعلق بإحداث وك1995 جويلية 24 المؤرخ في 1995 لسنة 72وعلى القانون عدد 

 33د  المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عد1995 جويلية 24 المؤرخ في 1995 لسنة 73وعلى القانون عدد 
  ،2005 أفريل 4 المؤرخ في 2005لسنة 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة البيئة والتنمية المستديمة،2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 لسنة 2933وعلى األمر عدد 

 8ل  المتعلق باإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفص2014 ماي 20 المؤرخ في 2014 لسنة 1847وعلى األمر عدد 
  منه،

 المتعلق بالتمديد المؤقت واالستثنائي في مدة تراخيص 2020 جوان 23 المؤرخ في 2020 لسنة 374وعلى األمر الحكومي عدد 
  ،"19كورونا كوفيد ـ "اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس 

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




