بمقتضى أمر رئاسي عدد  53لسنة  2017مؤرخ في  12أفريل
.2017
يمنح الصنف الرابع من الوسام الوطني لﻼستحقاق بعنوان
قطاع "الرياضة" للمﻼكم محمد معز فحيمة.

بمقتضى أمر حكومي عدد  461لسنة  2017مؤرخ في  12أفريل
.2017
أنهيت تسمية السيد محمد زهير حمدي ،متصرف رئيس،
بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ،ابتداء من 24
فيفري .2017

أمر حكومي عدد  462لسنة  2017مؤرخ في  11أفريل 2017
يتعلق بإتمام اﻷمر عدد  250لسنة  2012المؤرخ في  5ماي
 2012المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع
لوزارة العدل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  94منه،
وعلـى القانـون عدد  70لسنـة  1982المـؤرخ في  6أوت
 1982المتعلق بضبط القانون اﻷساسي العام لقوات اﻷمن
الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد  50لسنة  2013المؤرخ في  19ديسمبر ،2013
وعلى القانون عدد  12لسنة  1985المؤرخ في  5مارس
 1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد
وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  48لسنة
 2011المؤرخ في  4جوان ،2011
وعلى القانون عدد  51لسنة  2001المؤرخ في  3ماي
 2001المتعلّق بإطارات وأعوان السجون واﻹصﻼح،
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وعلى اﻷمر عدد  1167لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص ﻹطارات وأعوان
السجون واﻹصﻼح ،المنقّح والمتمم باﻷمر عدد  2612لسنة
 2009المؤرخ في  14سبتمبر  2009واﻷمر عدد  247لسنة
 2012المؤرخ في  5ماي ،2012
وعلى اﻷمر عدد  250لسنة  2012المؤرخ في  5ماي 2012
المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ يضاف إلى أحكام اﻷمر عدد  250لسنة 2012
المؤرخ في  5ماي  2012المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك
النشيط التابع لوزارة العدل فصل أول )مكرر( كما يلي :
فصل أول )مكرر( ـ تعتبر في احتساب التنفيل بالنسبة ﻹطارات
وأعوان السلك الفرعي للزي المدني باﻹدارة العامة للسجون واﻹصﻼح
فترة العمل المقضاة بهذا السلك قبل صدور هذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  2ـ وزير العدل ووزيرة المالية ووزير الشؤون
اﻻجتماعية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  11أفريل .2017
اﻹمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  463لسنة  2017مؤرخ في  18أفريل 2017
يتعلق بإتمام اﻷمر عدد  1290لسنة  1999المؤرخ في  7جوان
 1999المتعلق بتنظيم المعهد اﻷعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات
واﻻمتحانات والنظام الداخلي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  34لسنة  2016المؤرخ في 28
أفريل  2016المتعلق بالمجلس اﻷعلى للقضاء،

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  18أفريل 2017

عـــدد 31

وعلى القانون عدد  29لسنة  1967المؤرخ في  14جويلية
 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس اﻷعلى للقضاء والنظام
اﻷساسي للقضاة ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة القانون عدد  81لسنة  2005المؤرخ في  4أوت ،2005
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى القانون عدد  80لسنة  1985المؤرخ في  11أوت
 1985المتعلق بإحداث المعهد اﻷعلى للقضاء مثلما تم تنقيحه
بالقانون عدد  70لسنة  1992المؤرخ في  27جويلية ،1992
وعلى القانون عدد  19لسنة  2008المؤرخ في  25فيفري
 2008المتعلق بالتعليم العالي مثلما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم
عدد  31لسنة  2011المؤرخ في  26أفريل ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1290لسنة  1999المؤرخ في  7جوان
 1999المتعلق بتنظيم المعهد اﻷعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات
واﻻمتحانات والنظام الداخلي ،مثلما تم تنقيحه باﻷمر الحكومي عدد
 345لسنة  2017المؤرخ في  9مارس ،2017
وعلى اﻷمر عدد  2429لسنة  2001المؤرخ في  16أكتوبر
 2001المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها
مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن
والخزف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى اﻷمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط
كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في
المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين
لﻼنتداب في القطاع العمومي،
وعلى اﻷمر عدد  3123لسنة  2008المؤرخ في  22سبتمبر
 2008المتعلق بضبط اﻹطار العام لنظام الدراسة وشروط
التحصيل على الشهادة الوطنية لﻺجازة في مختلف مجاﻻت
التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى اﻷمر عدد  1227لسنة  2012المؤرخ في  1أوت
 2012المتعلق بضبط اﻹطار العام لنظام الدراسة وشروط
التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تضاف إلى الفصل  4من اﻷمر عدد 1290
لسنة  1999المؤرخ في  7جوان  1999المشار إليه أعﻼه فقرة
أخيرة كما يلي:
الفصل ) 4فقرة أخيرة( ـ وﻻ ينطبق الشرط المتعلق بضرورة
الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم
القانونية أو شهادة معادلة لها إﻻ على الطلبة المرسمين ﻷول مرة
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بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية  2017ـ
 .2018على أن يتواصل اشتراط الحصول على اﻹجازة أو اﻷستاذية
في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم.
الفصل  2ـ تضاف إلى الفصل  30من اﻷمر عدد  1290لسنة
 1999المؤرخ في  7جوان  1999المشار إليه أعﻼه فقرة أخيرة
كما يلي:
الفصل ) 30فقرة أخيرة( ـ يواصل الملحقون القضائيون اﻻنتفاع
باﻷجر المخول لعون وقتي من الصنف أ 2مرتب بالدرجة اﻷولى
والمستوى اﻷول من سلم التأجير وذلك إلى حين دخول كامل أحكام
الفصل ) 4جديد( مثلما تم تنقيحها بمقتضى اﻷمر الحكومي عدد
 345لسنة  2017المؤرخ في  9مارس  2017حيز النفاذ.
الفصل  3ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  18أفريل .2017
اﻹمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

بمقتضى أمر حكومي عدد  464لسنة  2017مؤرخ في 12
أفريل .2017

ألحق السيد اﻷزهر الجويلي القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة
أمﻼك الدولة والشؤون العقارية لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء
من أول جانفي .2017

أمــر حكومي عدد  465لسنة  2017مؤرخ في  12أفريل
 2017يتعلّق بتنقيح وإتمام اﻷمر عدد  3942لسنة 2014
المؤرخ في  17أكتوبر  2014المتعلّق بضبط النّظام اﻷساسي
الخـاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التّابع
لوزارة الشؤون الدينية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلّق بضبط النّظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
اﻹدارية ،وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته و خاصة
المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
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