أمر رئاسي عدد  22لسنة  2018مؤرخ في  9مارس 2018
يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  77منه،

وعلى اﻷمر عدد  50لسنة  1978المؤرخ في  26جانفي
 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  11لسنة  2018المؤرخ في 9
فيفري  2018المتعلق بإعﻼن حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية
التونسية لمدة سبعة أشهر ابتداء من  12مارس  2018إلى غاية
 7أكتوبر .2018
الفصـل  2ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  9مارس .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر حكومي عدد  228لسنة  2018مؤرخ في  6مارس 2018
يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة باﻷعوان والعملة
الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة اﻹدارية.
إن رئيس الحكومة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  33لسنة  1975المؤرخ في  14ماي
 1975المتعلق بإصدار القانون اﻷساسي للبلديات وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته ،وخاصة القانون اﻷساسي عدد
 57لسنة  2008المؤرخ في  4أوت ،2008
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وعلى القانون اﻷساسي عدد  11لسنة  1989المؤرخ في 4
فيفري  1989المتعلق بالمجالس الجهوية ،وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وخاصة القانون اﻷساسي عدد  1لسنة
 2011المؤرخ في  3جانفي ،2011
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 وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1832لسنة  1997المؤرخ في  16سبتمبر
 1997المتعلق بضبط المرتب اﻷساسي ﻷعوان الدولة والجماعات
العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وخاصة الفصل  4منه ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر عدد  268لسنة  2007المؤرخ في  12فيفري
،2007
وعلى اﻷمر عدد  1936لسنة  1998المؤرخ في  2أكتوبر
 ،1998المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص باﻷعوان الوقتيين
للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
اﻹدارية ،كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  560لسنة  2008المؤرخ في
 4مارس ،2008
وعلى اﻷمر عدد  2509لسنة  1998المؤرخ في  18ديسمبر
 1998المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك عملة الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،

وعلى اﻷمر عدد  12لسنة  1999المؤرخ في  4جانفي
 1999المتعلق بضبط اﻷصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب
موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اﻹدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد  2338لسنة
 2003المؤرخ في  11نوفمبر ،2003

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلّق 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،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
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يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ يتم ترسيم اﻷعوان الوقتيين عن طريق امتحان
مهني بالملفات يفتح لﻸعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على اﻷقل
في الصنف عند ختم الترشحات.

تحتسب اﻷقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد ضمن اﻷقدمية
المستوجبة لترسيم اﻷعوان الوقتيين.

وﻻ يتم اعتماد اﻷقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد إﻻ
بمناسبة فتح حق المشاركة في اﻻمتحان المهني للترسيم.
الفصل  2ـ يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق إختبار مهني
بالنسبة لﻸصناف  1و 2و 3وعن طريق امتحان مهني بالنسبة
لﻸصناف  4و 5و 6و 7يفتح للعملة الذين قضوا سنة على اﻷقل
في الصنف عند ختم الترشحات.

تحتسب اﻷقدمية بصفة عامل متعاقد ضمن اﻷقدمية
المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين.

وﻻ يتم اعتماد اﻷقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد إﻻ
بمناسبة فتح حق المشاركة في اﻻختبار أو اﻻمتحان المهني
للترسيم.

الفصل  3ـ خﻼفا ﻷحكام الفصل الرابع من اﻷمر عدد 1832
لسنة  1997المؤرخ في  16سبتمبر  1997المشار إليه أعﻼه،
يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب
بصفة عون وقتي ضمن شبكة اﻷجور الخاصة باﻷعوان الوقتيين
بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه
في وضعيته القديمة وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى
التأجير اﻷعلى مباشرة.
ويرتب العامل المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير
والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب اﻷساسي
الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

الفصل  4ـ يجري العمل بهذا اﻷمر الحكومي لمدة سنة واحدة
ابتداء من أول مارس  2018إلى غاية  28فيفري  2019ويعتبر
هذا التاريخ آخر أجل لفتح اﻻمتحانات واﻻختبارات المهنية لترسيم
اﻷعوان والعملة الوقتيين.

الفصل  5ـ الوزراء المعنيون مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد للجمهورية التونسية.
تونس في  6مارس .2018
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رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير العدل مؤرخ في  6مارس  2018يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام
بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية.
إن وزير العدل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
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،
وعلى اﻷمر عدد  834لسنة  1998المؤرخ في  13أفريل
 1998المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك اﻹداري
المشترك لﻺدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو
تممته وخاصة اﻷمر عدد  2362لسنة  2012المؤرخ في 10
أكتوبر ،2012
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  16أفريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف عام بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية.
قرر ما يلي:

الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات
العمومية.

الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة )(1
واحدة.

الفصل  3ـ حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم  17أفريل
 2018واﻷيام الموالية.
الفصل  4ـ تختم قائمة الترشحات يوم  15مارس .2018
الفصل  5ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  6مارس .2018
وزير العدل

اطلع عليه

غازي الجريبي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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