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مارس  22مؤرخ في  2019لسنة  291أمر حكومي عدد   
ضبط صيغ وآليات االنتداب والترقية والترسيم  يتعلق ب2019  ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29القانون األساسي عدد  وعلى  الدستور، على بعد االطالع  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،  إن رئيس الحكومة،  .بالبلديات
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983لسنة  112عدد وعلى القانون    ،المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 2018
 لسنة 89وخاصة المرسوم عدد  متهتم أو التي نقحته جميع النصوصوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى األعوان الدولة  النظام األساسي العام  المتعلق بضبط1983
وخاصة  مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهالجماعات العمومية في رأس مالها بصفة  أو التي تمتلك الدولةوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات ألعوان الدواوين  المتعلق بضبط النظام األساسي العام 1985 أوت 5 المؤرخ في 1985لسنة  78 وعلى القانون عدد  ،2011جوان  4 المؤرخ في 2011 لسنة 48أو تممته وخاصة المرسوم عدد   قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته على  وللباقين والعسكرية للتقاعد المدنية الجرايات المتعلق بضبط نظام 1985 مارس 5 المؤرخ في 1985لسنة  12 وعلى القانون عدد  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011  أفريل 26 المؤرخ في 1978  لسنة 452عدد  على األمرو   ،2007 ديسمبر 27خ في  المؤر2007 لسنة 69القانون عدد 
 ماي 11 في المؤرخ 1982لسنة  780 وعلى األمر عدد ،1999  أكتوبر27المؤرخ في  1999 لسنة 2374األطفال كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد المتعلق بضبط القانون األساسي الخاص بمنشطي رياض  1978
رياض األطفال، كما تم  رتبة منشط تطبيقالمتعلق بإحداث  1982   ،1992أوت  28في  المؤرخ 1992لسنة  1551عدد امه باألمر الخارجية كما تم إتم ابداالنت اظراتـمن شاركة فيـتثنائية خاصة بالمـكام اسـبأحالمتعلق  1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229وعلى األمر عدد   ،1999أكتوبر  27 المؤرخ في 1999 لسنة 2376تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 جوان 17 المؤرخ في 1985لسنة  839 عددعلى األمر و
 أكتوبر 29 المؤرخ في 1990 لسنة 1753األمر عدد وعلى   والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، يةومالعم باإلدارات  المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت1985
اإلدارية  اللجان  المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير1990 جوان  7المؤرخ في  1993 لسنة 1220وعلى األمر عدد    ،2012 نوفمبر 27في  المؤرخ 2012 لسنة 2937المتناصفة كما تم تنقيحه باألمر عدد 
موظفي وعملة  المستمر لفائدة  المتعلق بتنظيم التكوين1993  أكتوبر 23 المؤرخ في 1993 لسنة 2109 عددوعلى األمر   ،1995 فيفري 20المؤرخ في  1995ة  لسن299باألمر عدد  تنقيحه الصبغة اإلدارية كما تمالعمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات  اتالدولة والجماع
 جوان 20 المؤرخ في 1994لسنة  1397 على األمر عددو  إلحاقهم، المتعلق بضبط شروط إدماج األعوان الملحقين إثر نهاية 1993
 جويلية 8 المؤرخ في 2009لسنة  2139 تنقيحه باألمر عددشهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر كما تم وكذلك شروط تنظير   المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني1994
 نوفمبر 14في   المؤرخ1994 لسنة 2322وعلى األمر عدد   المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات، 2009
الخاصة بالترقية   المتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام1994 والجماعات العمومية المحلية  باالختيار لفائدة موظفي الدولة الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه باألمر  والمؤسسات العمومية ذات المتعلق  1998 جانفي 19 المؤرخ في 1998لسنة  127 عدد  أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834على األمر عدد و  ،بمعادلة الشهادات والعناوين المتعلقة التراتيب بمراجعة المتعلق  1996  مارس25 المؤرخ في 1996لسنة  519 على األمر عددو  ،أول س الترقية باالختيار من رتبة قيم إلى رتبة قيممقايي بضبط
لك اإلدارة الخاص بالس المتعلق بضبط النظام األساسي 1998  أكتوبر 2 المؤرخ في 1998 لسنة 1936 عددعلى األمر و  ،2012 أكتوبر 10 المؤرخ في 2012لسنة  2362 أو تممته وخاصة األمر عدد   نقحته  التيالمشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص
محلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة للدولة والجماعات ال الوقيين باألعوان  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص1998  المؤرخ في 2008 لسنة 560كما تم تنقيحه باألمر عدد  اإلدارية
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 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509على األمر عدد و
 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد   ،صبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات البسلك عملة الدولة  الخاص بضبط النظام األساسي  المتعلق1998
 لسنة 2338وإتمامه باألمر عدد  تنقيحه الصبغة اإلدارية كما تمموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات مختلف رتب  إليها تنتمي بضبط األصناف التي المتعلق 1999
 جانفي 25 المؤرخ في 1999 لسنة 203 عددوعلى األمر   ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003
بسلك األخصائيين  الخاص المتعلق بضبط النظام األساسي 1999  فيفري 15 في  المؤرخ1999 لسنة 365 عددعلى األمر و  النفسانيين لإلدارة العمومية،
 ت العمومية كما تم إتمامه باألمر عددوتقنيي اإلعالمية لإلدارا بسلك محللي المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1999

 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675على األمر عدد و  ،2009 جانفي 21  المؤرخ في2009لسنة  112
بسلك المتصرفين  ص المتعلق بضبط النظام األساسي الخا1999  أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد    ،2003 أفريل 7  المؤرخ في2003ة لسن 810وخاصة األمر عدد  نقحته أو تممته  التيفي الوثائق واألرشيف وعلى جميع النصوص
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821لى األمر عدد عو  ، 2014جوان  30 المؤرخ في 2014لسنة  2285 األمر عدد أو تممته وخاصة   نقحته  التيلمهندسي اإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص المشترك كالخاص بالسل المتعلق بضبط النظام األساسي 1999

 جانفي 21 المؤرخ في 2009لسنة  114وخاصة األمر عدد  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممتهالتقني  بالسلك المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص  1999
  جوان21 المؤرخ في 1999لسنة  1380 عددعلى األمر و  ،2009
بسلك معماريي  األساسي الخاص  المتعلق بضبط النظام1999 في   المؤرخ2009 لسنة 115اإلدارة كما تم إتمامه باألمر عدد 

 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 1569لى األمر عدد وع  ،2009 جانفي 21
الخاص بسلك المهندسين  المتعلق بضبط النظام األساسي 1999  نوفمبر 8 المؤرخ في 1999 لسنة 2488عدد  وعلى األمر   2009 جانفي 21المؤرخ في  2009لسنة  116عدد باألمر  تمامهالمعماريين لإلدارة كما تم إ
الخاص بسلك المهندسين   المتعلق بضبط النظام األساسي1999   في علم طبقات األرض،

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999لسنة  2762 وعلى األمر عدد
ساسي الخاص ألعوان المكتبات  المتعلق بضبط النظام األ1999  جانفي 31 المؤرخ في 2000 لسنة 230وعلى األمر عدد    والتوثيق باإلدارات العمومية،
الخاص بأعوان اإلطارات  بضبط النظام األساسي المتعلق 2000  جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688على األمر عدد و  المشتركة للمخبر،
أكتوبر  2 المؤرخ في 2001 لسنة 2305 عددوعلى األمر   ،2015 أفريل 27 المؤرخ في 2015 لسنة 56الحكومي عدد للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر بالسلك المشترك  الخاص اسيالمتعلق بضبط النظام األس 2000
 أفريل 13المؤرخ في  2006  لسنة1031 عددوعلى األمر    باإلدارات العمومية،للصحافيين العاملين كبالسلك المشتر  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص2001

السن القصوى  المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد  2006 حاملي الشهادات العليا من  كيفية احتسابها لتمكين وضبط  سبتمبر 12 المؤرخ في 2006لسنة  2453 وعلى األمر عدد    العمومي،التكوين لالنتداب في القطاعالخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل  المشاركة في المناظرات
تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي  الصحيين كما البياطرة لألطباء المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 2006 مارس  6خ في  المؤر2007لسنة  428 ر عددعلى األمو  ،2015 أكتوبر 30 المؤرخ في 2015لسنة  1621عدد 
 أوت 5 المؤرخ في 2009 لسنة 2273وعلى األمر عدد   ،تنظمها اإلدارات العموميةباالختبارات لالنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي الخارجية  بضبط اإلطار العام للمناظرات المتعلق 2007
التكوين التي  ظرات الخارجية لالنتداب أو للدخول إلى مراحلالمنا المستوجبة للمشاركة في  المتعلق بضبط الشهادات الوطنية2009  أكتوبر 16 مؤرخ في 2012 لسنة 2369األمر عدد  علىو  ،2أ اإلدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي تنظمها
الوطني للتشغيل وشروط   المتعلق بضبط برامج الصندوق2012    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125عدد  وعلى األمر الرئاسي   بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  المتعلق2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد  الرئاسي وعلى األمر  ،2016 جويلية 27 المؤرخ في 2016 لسنة 904عدد  الحكومي  وخاصة األمروعلى جميع النصوص التي تممته بها وصيغ االنتفاع
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 المؤرخ في 2018 لسنة 1060وعلى األمر الحكومي عدد 
لمختلف رتب وأصناف  بالبلديات والترسيم االنتداب والترقية وآليات  تضبط أحكام هذا األمر الحكومي صيغ ـالفصل األول  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  . وزير الماليةوعلى رأي  ،على رأي المحكمة اإلداريةو  والوثائق ذات الصلة وتعليقها، للقرارات للجماعات المحليةبالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع االلكترونية  النشروإجراءات   المتعلق بضبط صيغ2018 ديسمبر 17 الحكومي، يتولى رئيس  المشار إليها بالفصل األول من هذا األمرمراعاة أحكام األنظمة األساسية المشتركة  ـ مع 2الفصل   .ةمعماري اإلدارـ سلك    المهندسين المعماريين،ـ سلك   ات العمومية،لإلدار محللي وتقنيي اإلعالمية ـ سلك  التقني المشترك لإلدارات العموميةـ السلك    لسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية،ـ ا  ،طبقات األرض سلك المهندسين في علم ـ  عوان اإلطارات المشتركة للمخبر،ـ أ  السلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية،ـ   البياطرة، ألطباءالسلك المشترك لـ   منشطي رياض األطفال، ـ  نشطي تطبيق رياض األطفال،ـ م  األخصائيين النفسانيين، ـ سلك   المشترك للصحافيين،ـ السلك   ،ذات الصبغة اإلداريةعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ـ سلك   األساسي الخاص باألعوان الوقتيين،ـ النظام   رات العمومية،عوان المكتبات والتوثيق باإلداـ أ  ف،متصرفين في الوثائق واألرشيـ ال  السلك اإلداري المشترك، ـ   :األسالك المشتركة التالية لف المصالح والهياكل الراجعة بالنظر والتعيين بمخت واألصناف واإلدماج في مختلف الرتب والترسيم البلدية االنتداب والترقية   .للبلدية المعنية

ر المكلف بالشؤون المحلية وتضبط بمقتضى قرار من الوزي  .وسيرها بقرار من رئيس البلدية للترسيم واالمتحانات المهنية لالنتداب والمناظرات الداخلية للترقيةكيفية تنظيم المناظرات الخارجية  ضبط ـ يتم 3الفصل  ة لالنتداب لجان المناظرات الخارجي ضبط ـ ت4الفصل   .بالفقرة األولى من هذا الفصل عليها وفتح المناظرات المنصوص وذجية تتعلق بتنظيم نمقرارات بمقتضى  للترسيم المهنية لترقية واالمتحاناتلوالمناظرات الداخلية  نتداب والترقية واالمتحانات يتم فتح مناظرات اال ـ 5الفصل    .قرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية من  9المفتوحة بالميزانية، مع ضرورة التقيد بأحكام الفصل وذلك في حدود الخطط  بقرار من رئيس البلدية للترسيم المهنية ي ما 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29األساسي عدد  القانون
البلدية المشار إليها بالفصلين  تنشر قرارات رئيس ـ 6الفصل   .2018

تم تعليقها بمقر البلدية المعنية طبقا يللجماعات المحلية و المحلية والموقع اإللكتروني للبلدية المعنية والبوابة اإللكترونيةالرسمية للجماعات  الحكومي بالجريدة  من هذا األمر5 و3 تولى رئيس البلدية تنظيم وفتح االختبارات ي ـ 7الفصل    .العمل بها الجاري والتراتيب للتشريع العملة طبقا لإلجراءات   وإدماجالمهنية النتداب وترقية واالمتحانات الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا  ـ وزير 10الفصل   .2019ديسمبر  31 غاية إلى 1وأ  2أ الفرعيين للصنفين وفتح المناظرات الداخلية للترقيةتواصل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية تنظيم   ـ 9الفصل    .الجدارةو والشفافية ووفقا لمبادئ المساواة  المشار إليه أعاله1983 ديسمبر 12في  المؤرخ 1983لسنة  112 ألحكام القانون عدد أو متعاقدين طبقا  يمكن لرئيس البلدية انتداب أعوان وقتين  ـ8 الفصل  .العمل بها الجاري  مختار الهمامي  وزير الشؤون المحلية والبيئة  اإلمضاء المجاور   .2019 مارس 22تونس في   .سية للجمهورية التونالذي ينشر بالرائد الرسمي األمر الحكومي
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