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 نوفمبر 22 المؤرخ في 1993 لسنة 2333وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل 1993

على الشهادات الوطنية للمرحلة األولى واألستاذية في المواد األدبية 

متعلقة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية واألساسية والفنية والمواد ال

 2001 لسنة 1220 كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد ،والتقنية

  ،2001 ماي 28المؤرخ في 

 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير 1994
 كما نقح وأتمم هني األساسي والمستمر،شهادات ومؤهالت التكوين الم

  ،1994 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 2139 عدد باألمر

 1995 ماي 22 المؤرخ في 1995 لسنة 916وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط مشموالت وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،2010 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3215عدد 

 ديسمبر 25 المؤرخ في 1995 لسنة 2602ر عدد وعلى األم

 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 1995

 باألمر نقح وأتممالتحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما 

  ،2009 مارس 2 المؤرخ في 2009 لسنة 643عدد 

 أكتوبر 17 المؤرخ في 2000 لسنة 2365وعلى األمر عدد 

مصادقة على النظام األساسي الخاص بأعوان  المتعلق بال2000

  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،

 جويلية 2 المؤرخ في 2001 لسنة 1567وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير وكالة 2001

 3189 دالنهوض بالصناعة والتجديد، كيفما نقح وأتمم باألمر عد

  ،2005 ديسمبر 12 المؤرخ في 2005لسنة 

 أكتوبر 16 المؤرخ في 2001 لسنة 2429وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها 2001

مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن 

  ،هوالحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتورا

 سبتمبر 30 في  المؤرخ2002 لسنة 2131وعلى األمر عدد 

   المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة األولى،2002

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2198وعلى األمر عدد 

 المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية 2002

التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف 

 وتحديد ؤسسةفيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس الم

  االلتزامات الموضوعة على كاهلها، 

 جانفي 21 المؤرخ في 2003 لسنة 178وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض 2003

  بالصناعة والتجديد،

 2005 مارس 24 المؤرخ في 2005 لسنة 910وعلى األمر عدد 

نشآت العمومية وعلى المؤسسات المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على الم
 كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد ،العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية

 90 واألمر عدد 2008 ديسمبر 11 المؤرخ في 2008 لسنة 3737
 لسنة 3170 واألمر عدد 2010 جانفي 20 المؤرخ في 2010لسنة 
  ،2010 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010

 سبتمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل 2008

على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت التكوين والمواد 
 كيفما نقح وأتمم باألمر عدد "أمد"والمسالك والتخصصات في نظام 

  ،2013 أفريل 26 المؤرخ في 2013 لسنة 1469

 جانفي 4 المؤرخ في 2013 لسنة 47ألمر عدد وعلى ا
 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2013

  ،"أمد"التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام 

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 جانفي 29 المؤرخ في 2014نة  لس413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  المالية،وعلى رأي وزير االقتصاد و

  ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  :يصدر األمر اآلتي نصه 

الفصل األول ـ تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية 
 النهوض بوكالةيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي لرئ

بالصناعة والتجديد، ويقع اإلعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن المدير 
  .العام للوكالة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال

 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل األول 2الفصل 
  :حسب الشروط التالية 

ـ يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها  1
  .وكالة النهوض بالصناعة والتجديدبالهيكل التنظيمي ل

 قد تعرض إلى ن ـ يجب أن يكون المترشح مرسما وال يكو2
  .عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية

 ـ يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة 3
قتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية بالجدول اآلتي، وعند اال

  : المعنية
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 الشروط الدنيا الخطة الوظيفية

 رئيس مصلحة

 :يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية 

الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة وله أقدمية بالوكالة ال تقل عن سنة أو أقدمية شهادة ال أن يكون متحصال على ـ
  .سنتين بالقطاع العامال تقل عن 

أو شهادة الماجستير المتخصص أو على شهادة للماجستير ـ أو أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية 
  .معادلة وله أقدمية بثالث سنوات على األقل بالوكالة أو أقدمية ال تقل عن أربع سنوات بالقطاع العام

ادلة وله أقدمية بخمس سنوات على األقل شهادة األستاذية أو اإلجازة أو شهادة معـ أو أن يكون متحصال على 
  .بالوكالة أو أقدمية ال تقل عن ست سنوات بالقطاع العام

ـ أو أن يكون متحصال على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة األولى من التعليم العالي أو شهادة تقني سامي أو على شهادة معادلة 
ي هذا جاح مرحلة تكوين مهني نظمتها الوكالة وارتقى إلى سلك اإلطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالوكالة وله أقدمية فوتابع بن

  .السلك ال تقل عن سبع سنوات

ـ أو أن يكون متحصال على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة وتابع بنجاح مرحلة تكوين مهني نظمتها الوكالة 
 .ى سلك اإلطارات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالوكالة وله أقدمية في هذا السلك ال تقل عن عشر سنواتوارتقى إل

  كاهية مدير

  :يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية

 تقل عن أربع ـ أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة وقد باشر خطة  رئيس مصلحة لمدة ال
  .ع العامسنوات بالوكالة أو خمس سنوات بالقطا

أو أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو على ـ 
  . العامتقل عن خمس سنوات بالوكالة أو ست سنوات بالقطاعشهادة معادلة وقد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة ال 

تقل عن خمس أو أن يكون متحصال على شهادة األستاذية أو اإلجازة أو شهادة معادلة وقد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة ال ـ 
  . سنوات بالقطاع العامسنوات بالوكالة أو ست

 أو شهادة معادلة ام العالي أو شهادة تقني سالتعليملمرحلة األولى من لأو أن يكون متحصال على شهادة الدراسات الجامعية ـ 
 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وقد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة ال تقل عن ست اإلطارات سلك إلىوأن يكون قد ارتقى 

 .العامسنوات بالوكالة أو سبع سنوات بالقطاع 

  مدير

  :يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية

كاهية مدير لمدة ال تقل عن أربع سنوات وطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة وقد باشر خطة  ـ أن يكون متحصال على الشهادة ال
  .كالة أو خمس سنوات بالقطاع العامبالو

ـ أو أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو على 
  .ة أو ست سنوات بالقطاع العام لمدة ال تقل عن خمس سنوات بالوكالمدير كاهيةشهادة معادلة وقد باشر خطة 

 خمس لمدة ال تقل عن مديركاهية  اإلجازة أو شهادة معادلة وقد باشر خطة  شهادةـ أو متحصال على شهادة األستاذية أو
 . العامبالوكالة أو ست سنوات بالقطاعسنوات 

  مدير مركزي

  :فر فيه أحد الشروط التاليةيجب على المترشح أن تتو

 ال تقل عن أربع سنوات ـ أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة وقد باشر خطة مدير لمدة
  .بالوكالة

أن يكون متحصال على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو على ـ 
  .د باشر خطة مدير لمدة ال تقل عن أربع سنوات بالوكالة معادلة وقشهادة

اإلجازة أو شهادة معادلة وقد باشر خطة مدير لمدة ال تقل عن أربع سنوات شهادة ـ أو متحصال على شهادة األستاذية أو 
 .بالوكالة
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كلفون بإحدى الخطط الوظيفية م ـ ينتفع األعوان ال3الفصل 

 المتعلقة ت من هذا األمر بالمنح واالمتيازا2صل المنصوص عليها بالف
بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على 

  .أعوان الوكالة

 ـ يقع اإلعفاء من خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير 4الفصل 
  من هذا األمر على أساس2 بالفصل ومدير مركزي المنصوص عليها

بمقتضى مقرر من المدير العام الرئيس المباشر تقرير كتابي يقدمه 
  .وكذلك المالحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعنيللوكالة 

ويترتب عن اإلعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من 
  .المتيازات التي تخولها هذه الخططالمنح وا

إال أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح واالمتيازات 

تبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع المر
  : تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط

 ـ أال يكون اإلعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة 1
جل عني باألمر عن مباشرة وظائفه من أالثانية أو عن إيقاف الم

  .ارتكابه لخطأ فادح

ن على األقل في  ـ وأن يكون للمعني باألمر أقدمية سنتي2
  .الخطة الوظيفية المعنية

 نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة واحدة لفائدة  تسند ـ5الفصل 

 الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة رئيس مصلحة وكاهية األعوان

مدير ومدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل الثاني من هذا األمر 

  .على أن يخفض شرط األقدمية سنة

 المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح واالمتيازات التي لعوناويتمتع 

تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان وكالة النهوض بالصناعة 

   .والتجديد

ويترتب عن اإلعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من 

  .المنح واالمتيازات المذكورة

 حيز األمرن في تاريخ دخول هذا  المكلفواألعوان  ـ يحتفظ6الفصل 

 أعاله وذلك بصرف 2خططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل النفاذ ب

  .الواردة بهذا األمرالنظر عن الشروط 

المالية االقتصاد ووالطاقة والمناجم ووزير  ـ وزير الصناعة 7الفصل 

 بالرائد الرسمي  بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر، كل فيما يخصه،مكلفان

  .للجمهورية التونسية

  .2014 أفريل 21تونس في 

  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

  .2014ماي   5مؤرخ في  2014لسنة  1590بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد رضى بوزوادة، مهندس عام، بوظائف مدير عام 
  .والمناجمالطاقة بوزارة الصناعة والطاقة 

  

  

 ية  التجارة والصناعات التقليدوزارة

  

  .2014  ماي5مؤرخ في  2014لسنة  1591بمقتضى أمر عدد 

 ،كّلف السيد علي ابراهمي، متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية
بوظائف كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة 
والتجارة والخدمات باإلدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد بوزارة 

  . 2014 مارس 5ة ابتداء من التجارة والصناعات التقليدي

  

  .2014  ماي5مؤرخ في  2014لسنة  1592بمقتضى أمر عدد 

سميت السيدة كريمة القرقني، مهندس أول، في رتبة مهندس 
  .رئيس

  

  .2014  ماي5مؤرخ في  2014لسنة  1593بمقتضى أمر عدد 

سمي السيد صالح عيسى، مهندس أول، في رتبة مهندس 
  .رئيس

  

  .2014  ماي5مؤرخ في  2014لسنة  1594بمقتضى أمر عدد 

سمي السيد حسين الشعري، مهندس أول، في رتبة مهندس 
  .رئيس

  

  .2014  ماي5مؤرخ في  2014لسنة  1595بمقتضى أمر عدد 

سمي السيد عبد المنعم بوصالح، مهندس أول، في رتبة 
  .مهندس رئيس

  

  .2014  ماي5مؤرخ في  2014لسنة  1596بمقتضى أمر عدد 

 في رتبة مهندس ،يد خباب الحذري، مهندس أولسمي الس
  .رئيس

  

  .2014  ماي5مؤرخ في  2014لسنة  1597بمقتضى أمر عدد 

سميت السيدة سعاد قربوج حرم البكوري، محلل مركزي، في 
  .رتبة محلل رئيس


