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وال تستوجب عمولة البقاء بقوائم اإلدراج المستحقة على 
واألوراق المالية األخرى التي تم في رأس المال أوراق المساهمة 

 إال على الثالثية التي تم خاللها قبولها للتداول أثناء السنة،
  .اإلدراج والثالثيات المتبقية من تلك السنة

وتدفع عمولة البقاء بقوائم اإلدراج المستوجبة عن كل سنة 
  لبورصة األوراق المالية بتونس، من طرف المؤسسة المصدرة

  .يوما من تاريخ الفوترة) 60(ن ي ستمن يمثلها، في أجل أقصاه أو

ات الدولة والجماعات المحلية لدفع هذه وال تخضع إصدار
  .العمولة

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 
 .التونسية

  .2020 ماي 15تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

  وزير المالية
           محمد نزار يعيش

  

 

 

  

 يتعلق 2020  ماي12قرار من وزير الصحة مؤرخ في 
لوثائق الخصوصية ابالمصادقة على جداول مدد استبقاء 

  .للصيدلية المركزية للبالد التونسية
  إن وزير الصحة،

  بعد االطالع على الدستور،

 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 95وعلى القانون عدد 

   المتعلق باألرشيف،1988

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 105وعلى القانون عدد 
   المتعلق بالصيدلية المركزية للبالد التونسية،1990

 ديسمبر 13 المؤرخ في 1988 لسنة 1981وعلى األمر عدد 

المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في األرشيف  1988

الجاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف وتحويل 

دد األرشيف واالطالع على األرشيف العام، كما تم تنقيحه باألمر ع

 وخاصة 1998 ديسمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 2548

   منه،5الفصل 

 جويلية 5 المؤرخ في 1993 لسنة 1451وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى 1993

  الوثائق اإلدارية،

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

وعلى المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وعلى 
 3170جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األمر عدد 

  ،2010 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010لسنة 

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
  كومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئيس الح2020فيفري 

 26وعلى مقرر المدير العام لألرشيف الوطني المؤرخ في 
 المتعلق بالمصادقة على مدد استبقاء الوثائق 2019نوفمبر 

  .الخصوصية للصيدلية المركزية للبالد التونسية

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء 
زية للبالد التونسية الملحقة الوثائق الخصوصية للصيدلية المرك

قاعدة ) 314(بهذا القرار والتي تحتوي على ثالثمائة وأربعة عشر 
  .صفحة) 83(ن يحفظ وردت في ثالث وثمان

 ـ جميع المصالح المعنية بالصيدلية المركزية للبالد 2الفصل 
التونسية مكلفة بتطبيق ما جاء بالجداول المنصوص عليها 

  .راربالفصل األول من هذا الق

 ـ الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبالد 3الفصل 
ين الجداول يالتونسية مكلف كلما اقتضى األمر ذلك بتح

المنصوص عليها بالفصل األول من هذا القرار وفق اإلجراءات 
 28 المؤرخ في 1998 لسنة 2548المنصوص عليها باألمر عدد 

  . المشار إليه أعاله1998ديسمبر 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2020 ماي 12تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

    الصحةوزير
 عبد اللطيف المكي

 

  

 

 

 2020 ماي 19 مؤرخ في 2020 لسنة 315 أمر حكومي عدد
لفائدة الجماعات يتعلق بالحراك الوظيفي لألعوان العموميين 

 .المحلية

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون المحلية،

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

رخ  المؤ2011 لسنة 1أو تممته وخاصة القانون عدد  التي نقحته
 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية 2011 جانفي 3في 

  ، منه42وبالخصوص الفصل 

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

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد 

سكرية للتقاعد  المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والع1985

وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع 

 لسنة 37القانون عدد أو تممته وخاصة  النصوص التي نقحته

  ،2019 أفريل 30 المؤرخ في 2019

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

سات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات والمؤس

في رأس مالها بصفة  المحليةالتي تمتلك الدولة أو الجماعات 

مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 

  المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية، 

 أوت 19مؤرخ في ال 2014 لسنة 54عدد قانون الوعلى 
  ،2014تعلق بقانون المالية التكميلي لسنة الم 2014

 جوان 7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة 1993

الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

 1995 لسنة 299دارية كما تم تنقيحه باألمر عدد الصبغة اإل

 ،1995 فيفري 20المؤرخ في 

 أكتوبر 23 المؤرخ في 1993 لسنة 2109وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط شروط إدماج األعوان الملحقين إثر نهاية 1993

  إلحاقهم،

 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397وعلى األمر عدد 

الوظائف وكذلك شروط تنظير  المتعلق بضبط سلم 1994

األساسي والمستمر كما تم  وشهادات ومؤهالت التكوين المهني

 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 2139تنقيحه باألمر عدد 

   المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،2009

 مارس 25 المؤرخ في 1996 لسنة 519وعلى األمر عدد 
قة بمعادلة الشهادات  المتعلق بمراجعة التراتيب المتعل1996

  والعناوين،

 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 11ي  المؤرخ ف2003

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

وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية كما تم إتمامه باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999

  لمهندسي اإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 30 المؤرخ في 2014 لسنة 2285أو تممته وخاصة األمر  عدد 

  ،2014جوان 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
ألساسي الخاص بالسلك التقني  المتعلق بضبط النظام ا1999

  نقحتهالمشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي 
 26مؤرخ في ال 2019 لسنة 1239تممته وخاصة األمر عدد أو 

  ،2019ديسمبر 

 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1380وعلى األمر عدد 
 يي المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك معمار1999

 المؤرخ في 2009 لسنة 115ما تم إتمامه باألمر عدد اإلدارة ك
  ،2009 جانفي 21

 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 1569وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المهندسين 1999

 2009 لسنة 116المعماريين لإلدارة كما تم إتمامه باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21المؤرخ في 

 نوفمبر 8 المؤرخ في 1999 لسنة 2488ألمر عدد وعلى ا
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المهندسين 1999

  في علم طبقات األرض،

 المؤرخ في 2016 لسنة 1143وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف 2016 أوت 16

 العمومية ذات اتأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسس
 ،الصبغة اإلدارية

 المؤرخ في 2018 لسنة 1060وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر 2018 ديسمبر 17

بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع االلكترونية 
  للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،
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 22 المؤرخ في 2019 لسنة 291عدد وعلى األمر الحكومي 
اب والترقية  المتعلق بضبط صيغ وآليات االنتد2019مارس 

  ،والترسيم بالبلديات

 25 المؤرخ في 2020 لسنة 115عدد الحكومي وعلى األمر 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك 2020 فيفري
  العمومية، المشترك لإلدارات ياإلدار

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19سي عدد وعلى األمر الرئا
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 الباب األول

 أحكام عامة

 هذا األمر الحكومي نظام الحراك الوظيفي ط يضب- األول الفصل 
العمومية وبالمؤسسات  باإلدارات  العاملينلألعوان العموميين
  .لفائدة الجماعات المحليةوذلك  ،والمنشآت العمومية

 بالحراك الوظيفي على معنى هذا األمر د يقص- 2الفصــــل 
  : الحكومي كل إجراء يهدف إلى

نقلة أو إلحاق عون عمومي بطلب منه طبقا لألنظمة  -
 .األساسية التي يخضع لها العون المعني باألمر

والمؤسسات  والجماعات المحليةأعوان الدولة عادة توظيف إ-

 طبقا ألحكام األمر الحكومي عدد ذات الصبغة اإلدارية العمومية

المشار إليه  2016 أوت 16 المؤرخ في 2016 لسنة 1143

 2019 لسنة 291مع مراعاة أحكام األمر الحكومي عدد  أعاله

 .المشار إليه أعاله 2019 مارس 22المؤرخ في 

 عموميين على ذمة جماعة محلية طبقا ألحكام وضع أعوان -

 من القانون األساسي عدد 379 و343 و273 و161الفصول 

 . المشار إليه أعاله2018 ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29

  الباب الثاني

  الحراك الوظيفي في صيغ

يتم الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية  -  3الفصــــل 

  :  تاليةباعتماد إحدى الصيغ ال

  اإللحاق، -

  النقلة، -

  الوضع على الذمة، -

  .إعادة التوظيف -

يتم على معنى هذا األمر الحكومي إلحاق العون  - 4الفصــــل 
العمومي خارج سلكه األصلي لفائدة الجماعة المحلية بطلب منه 

  . الجاري بها العملوالترتيبية حكام التشريعيةوطبقا لأل

ميع حقوقه في التدرج والترقية ويتمتع في هذه الحالة بج

  .والتقاعد

تتم على معنى هذا األمر الحكومي نقلة أعوان  -  5الفصــــل 

 ذات الصبغة اإلدارية والجماعات الدولة والمؤسسات العمومية

والترتيبية  لألحكام التشريعية وذلك بطلب منهم وطبقا المحلية

  . المعنية المحليةةالجماعإلى  بها العمل الجاري

تتم على معنى هذا األمر الحكومي إعادة توظيف  - 6الفصــــل 

أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

فائدة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لالمحلية، والجماعات 

  .المحليةالجماعات 

 لكل جماعة محليةوتتم إعادة التوظيف وفقا للحاجيات الفعلية 

تها على أن  حدود الخطط المبرمجة بميزانيفيورتبة وبكل سلك 

  .يترتب عنها تغيير في مقر اإلقامة

 يمكن لإلدارات المركزية وضع أعوان عموميين - 7 الفصــــل

من الصنف أ ولمدة محددة على ذمة الجماعات المحلية وذلك 

لتسديد الشغور في بعض الخطط وفقا ألحكام الباب الرابع من هذا 

  .األمر الحكومي

  الباب الثالث

  في إطار الحراك الوظيفي في المنح واالمتيازات المسندة

 من هذا األمر 15 مراعاة أحكام الفصل ع م-  8الفصــل 

الحكومي، يتمتع العون المعني بإحدى صيغ الحراك الوظيفي 

  : التالية أعاله، بالمنح واالمتيازات3المشار إليها بالفصل 

  .الوظيفيمنحة تحفيز الحراك ) أ

   الجماعة المحلية المستفيدة من النقلة أو اإللحاق سندت
و إعادة التوظيف في إطار الحراك الوظيفي للعون المعني منحة أ

جزافية بهذا العنوان تصرف لفائدته مرة واحدة ويبلغ مقدار هذه 
 الخام أشهر من المرتب الشهري) 3 (ثالثةالمنحة ما يعادل 

بالعمل تزم العون المعني يلعلى أن وتخضع للضريبة على الدخل 
  .بالجماعة المحلية لمدة ال تقل عن سنتين

وتحتسب هذه المنحة على أساس آخر أجر تقاضاه المعني 
  .باألمر بإدارته األصلية

قضاء سنتين على انلحاق قبل نهاء اإلإو أفي صورة النقلة 

 بصفة تناسبية مع المدة األقل، يتم استرجاع منحة التحفيز وذلك

  .ضاة بالجماعة المحليةالمق غير

  .ةمقر اإلقام منحة أعباء تغيير) ب

 اإلقامة، مرة واحدة من قبل  مقرتصرف منحة أعباء تغيير
 بالحراك الوظيفيالجماعة المحلية المستفيدة لفائدة العون المعني 

  : كما يلي
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المسافة الفاصلة بين مقر اإلقامة ومقر العمل 
  الجديد

مقدار 
  المنحة

   دينار300   كلم80 و 20ما بين 

   دينار400   كلم250 إلى حدود كلم 80 ما يفوق

   دينار500   كلم250أكثر من 

  

  .لى الحجز بعنوان الضريبة على الدخلإوتخضع هذه المنحة 

  .حوافز خاصة بالمسار المهني) ج

يتمتع األعوان العموميون المعنيون بالحراك الوظيفي في إطار 
سنتين على األقل لدى جماعة بعد قضاء  النقلة أو اإللحاق،

في األقدمية في الرتبة أو الصنف  محلية، بتنفيل بمدة سنة إضافية
صلية التمتع بالمنح تهم األراداإلى إ عند الرجوع كما يواصلون

لى حين إخر خطة وظيفية كانوا يشغلونها آواالمتيازات المرتبطة ب
  .أخرىتسميتهم في خطة وظيفية 

 بالتحكم في حجم النفقات المخصصة وتلتزم الجماعات المحلية
للتأجير العمومي على أال يتجاوز سقف خمسين بالمائة من الموارد 
االعتيادية المحققة من ميزانيتها وتحرص على الموازنة بين حاجياتها 

  .لى استقطاب اإلطارات وتحفيزها والتحكم في نفقات التأجيرإ

  رابعالباب ال

  لفائدة الجماعات المحليةالوضع على الذمة ب  أحكام خاصةفي
 يتمثل الوضع على الذمة في الصيغة التي تتولى - 9لفصــــل ا

 والمؤسسات والمنشآت العمومية اإلدارات المركزيةبمقتضاها 
جماعة محلية لمدة أقصاها لدى   بطلب منهعمومي،وضع عون 

 وذلك لسدخمس سنوات مع مواصلة انتمائه لسلكه األصلي 
  .طالشغور في بعض الخط

 ويتم صرف منحة هوتواصل اإلدارة األصلية للعون تأجير
إضافية بعنوان تكملة لألجر تتحملها الجماعة المحلية المعنية 

 .وتسمى بمنحة الوضع على الذمة

شراف  المؤسسات والمنشآت لدى وزارة اإلويلحق أعوان
  .المعنية قبل وضعهم على الذمة

وتبرم زير المعني ويتم الوضع على الذمة بمقتضى قرار من الو
للغرض اتفاقية بين اإلدارة المركزية للعون والجماعة المحلية 

  . العون العمومي منالمعنية وذلك بناء على طلب

ويمكن إنهاء الوضع على الذمة قبل انتهاء المدة بطلب معلل 
  .من أحد األطراف

وفي صورة عدم إمكانية إعادة تعيين العون في نفس الخطة 
ه األصلية بعد انتهاء وضعه على الذمة، يواصل السابقة بإدارت

  األصليةدارتهإالعون االنتفاع بجميع حقوقه التي كان يتمتع بها في 
حين  يشغلها إلىبما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان 

  .تكليفه بخطة وظيفية أخرى

الشغورات عن طريق الوضع على  ويتم تجميع الحاجيات لسد
وزارة الشؤون المحلية التي تتولى منح األولوية الذمة من قبل 

للجماعات المحلية التي تسجل مؤشر نمو أقل من المعدل الوطني 
  .ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية

ويتم ضبط العدد السنوي للخطط المراد سد شغورها بقرار 
  .مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية

الوضع على الذمة المنصوص غ منحة لضبط مبي -  10الفصــل 
 من هذا األمر الحكومي 9عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

) أ( الصنف  الرتب المنتمية إلىمن لألعوان العموميينوالمخولة 
مؤسسات أو المنشآت العمومية ال المركزية والجهوية أو باإلدارات

  : الجماعات المحلية كما يليالملحقين بإدارة مركزية على ذمة

مبلغ يتراوح مقداره : 1 أالفرعي األعوان المنتمون للصنف -
ومرتبين   مرتب أساسي شهري)50,(بين ما يعادل نصف 
 .)2( أساسيين إثنين شهريين

مبلغ يتراوح مقداره : 2 أ الفرعياألعوان المنتمون للصنف -
نصف ومرتب و  مرتب أساسي شهري)50,(بين ما يعادل نصف 

  .)1.5(أساسي شهري 

 في االختصاصات 3أ  الفرعياألعوان المنتمون للصنف -
المرتب األساسي  نصفمبلغ يتراوح مقداره بين ما يعادل : التقنية

 .أساسي شهري مرتب) 0,75(ثالثة أرباع و) 0,5(الشهري 

فوق مقدار المنحة المذكورة وفي كل الحاالت ال يمكن أن ي
ن األجر الشهري الخام الذي كان م ) 50(بالمائة  خمسين

يتقاضاه العون العمومي في وضعيته األصلية في تاريخ الوضع على 
  . الذمة

لفائدة العون المعني شهريا   منحة الوضع على الذمةتصرف
  .وتحمل على ميزانية الجماعة المحلية

وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل والحجز بعنوان 
 ورأس المال عند االجتماعيةد والحيطة المساهمة في نظام التقاع

  .الوفاة

 مجلس الجماعة المحلية التي وضع العون ط يضب- 11الفصــل 
 طبقا ألحكامالعمومي على ذمتها نسبة منحة الوضع على الذمة 

  . من هذا األمر الحكومي10الفصل 

عون الموضوع على لل اإلدارة األصلية تبرم بين - 12الفصــل 
نموذج اتفاقية طبقا أل اتفاقية المعنيةالمحلية الذمة والجماعة 

النسبة  وتتضمن وزير المكلف بالشؤون المحليةمن اليصدر بقرار 
  .المعتمدة ومبلغ منحة الوضع على الذمة

 تحيين مبلغ منحة الوضع على الذمة بطلب م يت-  13الفصــل 
  . األساسيالمرتب حسب تطور المعني من العون

وية في اعتماد صيغة الوضع على تكون األول - 14الفصل 
  :لسد الشغورات في الخطط والوظائف التالية الذمة،

  لشؤون اإلدارية،ا إطار مختص في -
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 المالية، إطار مختص في الشؤون -

  مهندس أو تقني في اختصاص األشغال وتنفيذ المشاريع، -

  اإلعالمية،مختص في  -

 .معماري أو مهندس معماري -

يتمتع  الذمة،ة على منحة الوضع على  عالو- 15الفصــــل 

 بكامل جماعة محلية،على ذمة  العموميون الموضوعون األعوان

األصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة عناصر تأجيرهم في إداراتهم 

 رتغيير مقأعباء لى ذلك بمنحة إ باإلضافة نالوظيفية ويتمتعو

 من 8ل المنصوص عليها بالفص وبحوافز المسار المهني اإلقامة

  .هذا األمر الحكومي

  خامسالباب ال

   الحراك الوظيفيبورصةفي 

 بمقتضى هذا األمر الحكومي بورصة ث تحد- 16الفصــل 

  .  لفائدة الجماعات المحلية وظيفيحراك

وتتمثل هذه البورصة في خدمة على الخط تمكن الجماعات 

وصيغ المحلية من نشر بالغات تتعلق بالخطط الشاغرة وإجراءات 

عوان الدولة والجماعات أ تمكنكما   المتعلقة بهاالحراك الوظيفي

تقديم ترشحاتهم من المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية 

  .لهذه الخطط

تضبط طرق وإجراءات بورصة الحراك للجماعات المحلية بقرار 

  .من الوزير المكلف بالشؤون المحلية

ببورصة ن تدرج أ الجماعة المحلية المعنية ى عل- 17الفصــل 

  :جملة المعطيات التاليةالحراك 

حاجياتها السنوية من الموارد البشرية بكل خطة وصيغ -

  الحراك الوظيفي المعتمدة،

بالغات تسديد الشغورات عبر مختلف صيغ الحراك  -

  الوظيفي،

  خطة،بطاقة وصف لكل   -

  .المنح واالمتيازات المتعلقة بالخطة -

 اعتماد مختلف الطرق األخرى كما يمكن للجماعة المحلية

 البوابة أولإلعالم كالتعليق بالمقرات واإلدراج بالموقع اإللكتروني 

  .الخاصة بها

 وجوبا ترشحاتهم  تقديمويتولى المترشحون للحراك الوظيفي

  .بورصة الحراك للجماعات المحليةعبر 

 الجماعات المحلية المستفيدة من الحراك ى تتول- 18الفصــل 

مالئمة لفائدة تنظيم برامج ودورات تكوين وتدريب الوظيفي 

  .األعوان المعنيين

 ،ان مكلفووزير المالية  الشؤون المحليةر وزي-  19الفصــل 
بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد  ،كل فيما يخصه

  .الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 ماي 19 في تونس
  

 اإلمضاء المجاور 

  محلية وزير الشؤون ال

                    لطفي زيتون
  وزير المالية

   محمد نزار يعيش

  رئيس الحكومة
  إلياس الفخفاخ

 

  

  

 

  
 ماي 12 من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ فيقرار 
 أنموذج مطبوعة إدارية تتعلق بعقد يتعلق بمراجعة 2020

موذج مطبوعة إدارية تتعلق شغل لعامل أجنبي وضبط أن
 بالمصالح المركزية ة خاصبتأشيرة عقد شغل لعامل أجنبي
 . وبدخولهما حيز التطبيقلوزارة التكوين المهني والتشغيل

   المهني والتشغيل،وزير التكوينإن 

 بعد االطالع على الدستور،

 1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1966  أفريل30المؤرخ في 

 ، منها258الفصل أو تممتها، وخاصة 

 أوت 9 المؤرخ في 2000 لسنة 83وعلى القانون عدد 
 المتعّلق بالمبادالت والتجارة االلكترونية، كما تم تنقيحه 2000

 جويلية 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63بالقانون األساسي عدد 
  عطيات الشخصية، والمتعّلق بحماية الم2004

 أوت 8 المؤرخ في 1994 لسنة 1692وعلى األمر عدد 

المتعلق بالمطبوعات اإلدارية كما تم إتمامه باألمر عدد  1994

 ،2006 نوفمبر 13 المؤرخ في 2006 لسنة 2967

 26مؤرخ في ال 2019 لسنة 856 عدد الحكوميمر وعلى األ

  ، ني والتشغيل بتنظيم وزارة التكوين المهالمتعلق 2019سبتمبر 

 27المؤرخ في  2020لسنة  19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 1996 جانفي 18وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في 

المتعلق بضبط المواصفات الفنية لتسجيل المطبوعات اإلدارية، 

 ،1997  أفريل8كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 




