أمر رئاسي عدد  11لسنة  2018مؤرخ في  9فيفري 2018
يتعلق بإعﻼن حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  77منه،
وعلى اﻷمر عدد  50لسنة  1978المؤرخ في  26جانفي
 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تُعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية
التونسية ابتداء من  10فيفري  2018إلى غاية  11مارس
.2018
الفصـل  2ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  9فيفري .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

قرار من وزير العدل مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق بفتح
باب الترشح لممارسة مهام مساعد فني مختص بالقطب
القضائي اﻻقتصادي والمالي.
إن وزير العدل،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  77لسنة  2016المؤرخ في 6
ديسمبر  2016المتعلق بالقطب القضائي اﻻقتصادي والمالي
وخاصة الفصل  7منه،
وعلى مجلة اﻹجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23
لسنة  1968المؤرخ في  24جويلية  1968كما تم تنقيحها
وإتمامها بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون عدد  5لسنة 2016
المؤرخ في  16فيفري ،2016

صفحــة 380

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 اﻷمر عدد  1062لسنة  1974المؤرخ في  28نوفمبر
 1974المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة العدل،
وعلى اﻷمر عدد  3152لسنة  2010المؤرخ في  1ديسمبر
 2010المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اﻹنسان كما تم
تنقيحه باﻷمر عدد  22لسنة  2012المؤرخ في  19جانفي
،2012

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  855لسنة  2017المؤرخ في 9
أوت  2017المتعلق بضبط اﻻختصاصات الفنية للمساعدين
الفنيين المختصين بالقطب القضائي اﻻقتصادي والمالي وشروط
وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم وخاصة الفصل  5منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل اﻷول ـ يفتح بوزارة العدل باب الترشح لممارسة مهام
مساعد فني مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي اﻻقتصادي
والمالي من بين اﻻختصاصات التالية:
 1ـ التحليل المالي،
 2ـ الديوانة،
 3ـ الجباية،

 4ـ المحاسبة،

 5ـ السوق المالية،

 6ـ الصفقات العمومية،
 7ـ المالية العمومية،

 8ـ اﻹعﻼمية واﻻتصاﻻت والشبكات المعلوماتية،
 9ـ الصرف والبنوك،

 10ـ المنافسة.
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