
 

 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1987 جانفي 24 مؤرخ في 1987 لسنة 103أمر عدد 
 المؤرخ فـي    1999سنة  1434بأعوان الشؤون اإلقتصادية كما تم تنقيحه خاصة باألمر عدد          

  .1999 جوان 21
 

 ،نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
 وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة،

 والمتعلق بضبط لنظام األساسي العام ألعوان       1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112إلطالع على القانون عدد     بعد ا 
 الدولة والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

سي الخـاص بـأعوان وزارة       المتعلق بضبط القانون األسا    1972 سبتمبر   18 المؤرخ في    1972 لسنة   292وعلى األمر عدد    
 .1981 نوفمبر 09 المؤرخ في 1981 لسنة 1435اإلقتصاد الوطني كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 .وعلى رأي وزير الطاقة والمناجم
 .وعلى رأي وزير التخطيط والمالية

 .وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 : هذا بما يأتي أصدرنا أمرنا
 العنوان األول
 أحكام عامة

 ينطبق هذا النظام األساسي على األعوان المستخدمين باإلدارة المركزية والمصـالح الخارجيـة التابعـة لـوزارة                  -1الفصل  
 .الصناعة والتجارة

 
 : يمكن أن ينتمي أعوان سلك وزارة الصناعة والتجارة إلى أحدى الرتب المبينة فيما يلي -2الفصل 

  متفقد عام للشؤون اإلقتصادية-
  متفقد رئيس للشؤون اإلقتصادية -
  متفقد مركزي للشؤون إلقتصادية-
  متفقد للشؤون اإلقتصادية-
  ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية-
  مراقب للشؤون اإلقتصادية-
  عون معاينة للشؤون اإلقتصادية-
  مأمور للشؤون اإلقتصادية-
 

 :المشار إليها بالفصل الثاني من هذا األمر حسب األصناف المنصوص عليها بالجدول التالي  توزع الرتب – 3الفصل 
 

 األصناف الفرعية األصناف الرتب

 1أ متفقد عام للشؤون اإلقتصادية                    
 1أ ة                  متفقد رئيس للشؤون اإلقتصادي

 1أ أمتفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية                
 2أ متفقد للشؤون األقتصادية                         
 3أ ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية                    
  بمراقب للشؤون االإقتصادية                      
  جعون معاينة للشؤون اإلقتصادية                  

  د                   مأمور للشؤون األقتصادية    
 
 

 أعاله أن يعملوا نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري         2 يمكن لألعوان المنتمين ألحدى الرتب المشار إليها بالفصل          – 4الفصل  
 .بها العمل

 
رعيـة   يوزع األعوان المنتمون لسلك الشؤون اإلقتصادية حسب رتبهم على األصـناف واألصـناف الف   – )جديد (5الفصل 

 .المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا األمر



 

 

 .درجة) 25(وتشمل كل رتبة من رتب سلك الشؤون اإلقتصادية على خمس وعشرين 
 إال أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين حدد عدد الدرجات على النحو التالي 

 درجة) 16(ستة عشر :  متفقد عام للشؤون اإلقتصادية -
 .درجة) 20(عشرون : ون اإلقتصادية متفقد رئيس للشؤ -

 .ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة األجور
 وبسنتين لبقية الدرجات 4 و 3 و2وتقدر المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة للدرجات 

 .دية ومتفقد رئيس للشؤون اإلقتصادية ضبطت مدة التدرج بسنتينغير أنه بالنسبة لرتبي متفقد عام للشؤون اإلقتصا
 . يضبط عدد الترقيات بعنوان كل سنة بقرار من وزير التجارة أو الصناعة– )مكرر (5الفصل 

 
 : يخضع أعوان سلك الشؤون اإلقتصادية لتربص غايته– )جديد ( 6الفصل 

 .هنية الخاصة بهم  اعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقانيات الم-
 . استكمل تكوينهم ودعم مؤهالتهم المهنية-

ويؤطر العون خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس اإلدارة لهـذا الغـرض                     
 .يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص

ؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله  بمصلحة أو بمصـالح                 ويتعين على الموظف الم   
 .غير خاضعة إلشرافه

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس اإلدارة تعيين معوض له                   
صل لمؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجرى عليـه     طبقا لنفس الشروط المذكورة أعاله على أن يوا       

 .أي تغيير حتى نهاية التربص
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على األقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهالت العون المتـربص المهنيـة                     

لمعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه مالحظاته وآرائه حـول          وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص كما يجب على العون ا          
 .جميع مراحل التربص

وتبدي اللطنة اإلدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيال بمالحظات الرئيس                 
 .ت رئيس اإلدارة في الترسيم المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني باالمر ويب

 :ويدوم التربص 
 :سنة واحدة 

 . بالنسبة إلى األعوان المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل اإلدارة-
 بالنسبة إلى األعوان الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على األقل بصفة عون وقتـي                      -

 . بنفس الصنف أو بنفس الخطةأو عون متعاقد
 :بسنتين 

 . بالنسبة إلى األعوان الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية باإلختبرارت أو الشهائد أو الملفات-
 بالنسبة إلى األعوان الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثـر اجتيـاز منـاظرة داخليـة              -

 . أو الشهائد أو الملفاتباإلختبارات
 . بالنسبة لألعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق اإلختيار-

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد إلنتدابهم إذا كانوا غير تابعين لـإلدارة                    
 .أو ارجاعهم إلى رتبتهم األصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط

سنوات من تاريخ اإلنتداب أو الترقية فإن العون يعتبـر    ) 4(و إذا لم يتم البت في ترسيم العون المتربص بعد أنتهاء أجل أربع              
 .مترسما وجوبا وال يخضع العون لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين

 
 المتعلق بضبط النظام األسسي الخاص      1987 جانفي   24 مؤرخ في    1999 لسنة   1434 ألغيى بمقتضى األمر عدد      – 7الفصل  

 .بسلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
 

 العنوان الثاني
 المتفقدون العامون للشؤون اإلقتصادية

 
 يكلف المتفقدون العامون للشؤون اإلقتصادية بتسيير أو تنسيق األعمال التي يقوم بهـا مجموعـة مـن                  – )جديد  ( 8الفصل  
ح كما يمكن أيضا تكليفهم بالتفقد وبصفة عمة بجميع المهام التي تدخل في نطاق مشـموالت وزارة التجـارة أو وزارة                     المصال

 . الصناعة 
 .كما يقومون بإجراء كل البحوث او المهمات الخاصة ذات الصبغة اإلقتصادية

 
 
 



 

 

قدين الرؤساء بمقتضى أمر باقتراح من وزيـر         يسمى المتفقدين العامون عن طريق الترقية من بين المتف         – )جديد ( 9الفصل  
 :التجارة أو زيرالصناعة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 

 . إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها–أ 
 مفتوحة للمتفقدين الرؤساء للشؤون اإلقتصـادية        إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات           –ب  

 .سنوات أقديمة على األقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات) 5(المتوفر فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفة تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو وزير الصناعة

سنوات على األقل بهذه الرتبة والمرسـمين       ) 8(ن الرؤساء للشؤون اإلقتصادية الذين لهم أقدمية         باإلختيار من بين المتفقدي    -ج
 حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 
 العنوان الثالث

 المتفقدون الرؤساء للشؤون اإلقتصادية
 

 ويمكـن أيضـا      يكلف المتفقدون الرؤساء للشؤون اإلقتصادية بإدارة مصلحة أو مجموعة من المصـالح            - )جديد(10الفصل  
 .تكليفهم بالتفقد أو بإجراء بحوث ذات صبغة اقتصادية أو بالمراقبة اإلقتصادية للمؤسسات العمومية الخاضعة إلشراف الدولة

 
 يسمى المتفقدون الرؤساء للشؤون اإلقتصادية عن طريق الترقية من بين المتفقدين المركزيين للشـؤون               - )جديد (11الفصل  

ر باقتراح من وزير التجارة أو وزير الصناعة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األسـاليب                 اإلقتصادية بمقتضى أم  
 : التالية 

 . أثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها–أ 
لمركـزييين للشـؤون     إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفـات مفتوحـة للمتفقـدين ا                 –ب  

 .سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(اإلقتصادية المتوفر فيهم شرط خمس 
 .تبضبط كيفية تنظيم المناظر الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو وزير الصناعة

سنوات على األقل بهـذه الرتبـة       ) 8(ؤون اإلقتصادية الذين لهم أقدمية ثماني        باإلختيار من بين المتفقدين المركزيين للش      –ج  
 .والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 
 العنوان الرابع

 المتفقدون المركزيون للشؤون اإلقتصادية
 

تأطير وكذلك بأعمـال     يكلف للمتفقدين المركزيون للشؤون اإلقتصادية القيام باألعمال اإلدارية وأعمال ال          – )جديد (12الفصل  
 .المراقبة والتفقد

كما يمكن تكليفهم بكل المهمات التي تدخل في مشموالت وزارة التجـارة أو وزارة الصـناعة وخاصـة مباشـرة المراقبـة                      
 .اإلقتصادية للمؤسسات العمومية الخاضعة إلشراف الدولة

 
 .ر من وزير الصناعة والتجارة تقع تسمية المتفقدين المركزيين للشؤون اإلقتصادية بقرا– 13الفصل 

 
 ):جديد (14الفصل 

 
 اإلنتداب

 
 : ينتدب المتفقدون المركزيون للشؤون اإلقتصادية من بين المترشحين الخارجيين 

 عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والـذين                     –أ  
 .ضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنيةاعتبرت دراستهم مر

 عن طريق المناظرة الخارجية أو الشهائد أو الملفات المتفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق                 –ب  
ى والبـالغين مـن     أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو إقتصادية أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستو                

 المؤرخ في 1982 لسنة  1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليهي أعاله عدد            ) 35(العمر خمسا وثالثين      
 .1982 سبتمبر 2

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو وزير الصناعة 
 
 
 
 



 

 

 
 الترقية
 

 .ند الترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية إلى المترشحين الداخليينتس
 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة متفقدي الشؤون اإلقتصادية المترسمين في رتبهم والنجاح فيها-أ
الملفات مفتوحة لمتفقدي الشؤن اإلقتصادية المتوفر فـيهم         إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو            -ب

سنوات أقدمية على األقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشـار                 ) 5(شرط خمس   
 .إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو وزير الصناعة

سنوات ) 10(من بين متفقدي الشؤون اإلقتصادية المترسمين الذي لهم عشر ) %10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة -ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(على األقل أقدمية بهذه الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 العنوان الخامس 

 المتفقدون للشؤون اإلقتصادية
 

قتصادية تحت سلطة رئيسهم بتنفيذ كل ما يتعلق بالمصالح التابعين لها ويمكن  يكلف متفقدو الشؤون اإل-)جديد ( 15الفصل 
 .تكليفهم أيضا بجميع المهمات الداخلة  في مشموالت وزارة التجارة أو وزارة الصناعة

 
  :)جديد (16الفصل 

 
 اإلنتداب

 
 :ينتدب متفقدو الشؤون اإلقتصادية من بين المترشحين الخارجيين 

سمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والـذين                   عن طريق الت   –أ  
 .اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية

ستاذية أو   عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة األ               –ب  
سنة على األكثر تحتسب وفق     ) 35(شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثالثين               

 .1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد 
 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو وزير الصناعة 

 
 الترقية

 
 :تسند الترقية إلى رتبة متفقد للشؤون اإلقتصادية إلى المترشحين الداخليين 

لشؤون اإلقتصادية المترسمين في رتبهم والنجـاح       إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة ملحقي التفقد ل            -أ
 .فيها
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لملحقي التفقـد للشـؤون اإلقتصـادية                    –ب  

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس 
 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو وزير الصناعة

) 10(من بين ملحقي التفقد للشؤون اإلقتصادية المترسمين الذين لهم عــشر            ) %10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة       -ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(بعون سنوات على األقل أقدمية بهذه الرتبة ومن العمر أر

 
 . تقع تسمية المتفقدين للشؤون اإلقتصادية بقرار من وزير الصناعة والتجارة– 17الفصل 

 
 العنوان السادس

 ملحق للتفقد للشؤون اإلقتصادية

 
ؤون اإلقتصادية فـي مهـامهم ويشـاركون تحـت     يساعد ملحقو التفقد للشؤون اإلقتصادية متفقدي الش  : )جديد (– 18الفصل  

 .إشراف رئيسهم المباشر في معالجة المسائل الموكولة إليهم ويقومون بكل األعمال المناطة بعهدة المصالح التي يتبعونها
 ): جديد (19الفصل 

 



 

 

 اإلنتداب
 

 :ينتدب ملحقو التفقد للشؤون اإلقتصادية من بين المترشحين الخارجيين 
تسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغـرض والـذين                 عن طريق ال  -أ

 .اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية
ثالثيــن عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبرات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمتشرحين البالغين من العمر خمسا و-ب
 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه اعاله عدد ) 35(

 :والمحرزين على 
 الشهادة الجامعية للمرحلة األولى أو شهادة معادلة) 1
 .أوالشهادة التكوينية المنظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله) 2

 .بط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو من وزير الصناعةوتض
 

 الترقية 

 
 :تسند الترقية إلى رتبة ملحق تفقد للشؤون اإلقتصداية إلى المترشحين الداخليين

 .ؤون اإلقتصادية المترسمين برتبهم والنجاح فيها إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة مراقبي الش-أ
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمراقبي الشؤون اإلقتصادية المترسـمين                  -ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات ) 5(برتبهم المتوفر فيهم شرط خمس 
 .بط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو من وزير الصناعةتض
) 10(من بين مراقبي الشؤون اإلقتصادية المترسمين برتبهم الذين لهم عشـر              ) %10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة       –ج  

 .   سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(ربعون سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أ
 

 . تقع تسمية ملحقي التفقد للشؤون اإلقتصادية بقرار من وزير الصناعة والتجارة– 20الفصل 
 

 العنوان السابع 
 المراقبون للشؤون اإلقتصادية

 
 .ي مهامهم ويمكن تكليفهم بالمراقبة اإلقتصادية يساعد مراقبو الشؤون اإلقتصادية ملحقي التفقد ف)جديد (21الفصل 

 .كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشموالت اإلدارات أو المصالح المعينين بها
 

 :) جديد (22الفصل 
 

 اإلنتداب

 
 :ينتدب مراقبو الشؤون اإلقتصادية من بين المترشحين الخارجيين

سة تكوين محدثة أو مصادق عليها من طرف اإلدارة لهذا الغرض والذين          عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدر        –أ  
 .اعتبرت دارستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية

عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين -ب
 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة  1229ق أحكام األمر المشار إليها أعاله عدد سنة على األكير تحتسب وف

 :والمحرزين على 
 . شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة–أ 
 .  أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله-2

 .بمقتضى قرار من وزير التجارة أو من وزير الصناعةوتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله 
 
 الترقية

 
 : المترشحين الداخليين لىتسند الترقية إلى رتبة مراقب للشؤون اإلقتصادية إ

 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة أعوان المعاينة للشؤون اإلقتصادية المترسـمين فـي رتـبهم                     –أ  
 .والنجاح فيها 



 

 

 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة ألعوان المعاينـة للشـؤون اإلقتصـادية      -ب
 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(المترسمين برتبهم المتوفر فيهم شرط خمس 
 ار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزيرالتجارة أو زير الصناعة تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المش

) 10(من بين أعوان المعاينة للشؤون اإلقتصادية المترسمين الذين لهم عـشر           ) %10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة       -ج
 .ائمة كفاءةسنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بق) 40(سنوات على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 . تقع تسمية مراقبي الشؤون اإلقتصادية بقرار من وزيرالصناعة والتجارة– 23الفصل 

 
 

 العنوان الثامن
 أعوان المعاينة للشؤون اإلقتصادية

 
يكلف أعوان المعاينة للشؤون اإلقتصادية بأعمال التنفيذ اإلدارية التي تتضمن معرفة وتطبيق تراتيب : )جديد (24الفصل 
 .قبة اإلقتصادية وكذلك التراتيب اإلدارية كما يمكن تكليفهم بأعمال ترتيب الوثائق والرقنالمرا

 
  :)جديد (25الفصل 

 اإلنتداب

 
 :ينتدب أعوان المعاينة للشؤون اإلقتصادية من بين المترشحين الخارجيين 

من قبل اإلدارة لهذا الغرض والـذين        عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها               -أ
 .اعتبرت دارستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية

عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغيـن من العمر خمسـا وثالثيـن                -أ
 1982 سـبتمبر    2 المؤرخ فـي     1982 لسنة   1229ليها أعاله عدد    سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إ        ) 35(

 :والذين 
  تابعوا بنجاح مرحلة التعليم اإلبتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي-1

 .أو تحصلو على شهادة ختم التعليم األساسي وتابعو تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي
 .لى شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله أو تحصلوا ع-2

 .وتضبط كيفة تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو وزير الصناعة
 
 الترقية

 
 :تسند الترقية إلى رتبة عنون معاينة للشؤون اإلقتصادية إلى المترشحين الداخليين 

 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة مأموري الشؤون اإلقتصادية المترسمين في رتبهم والنجاح فيها -أ
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أوالملفات مفتوحة لمأموري الشؤون اإلقتصادية المترسـمين                 -ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة وذلك في تاريخ ختم الترشحات) 5(برتبهم المتوفرفيهم شرط خمس 
 .وتضبط كيفة تنظيم المناضرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزيرالتجارة أو من وزير الصناعة 

سـنوات  ) 10(ين لهم عشر    من بين مأموري الشؤون اإلقتصادية المترسمين الذ      ) %10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة       -ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة) 40(أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 . تقع تسمية أعوان المعاينة للشؤون اإلقتصادية بقرار من وزير الصناعة والتجارة– 26الفصل 

 
 العنوان التاسع

 مأمورو الشؤون اإلقتصادية
 

 يكلف مأمورو الشؤون اإلقتصادية إما بتنفيذ العمليات البسيطة في الكتابة والمراقبة اإلقتصادية أو بالربط ):جديد (27فصل ال
 .بين مختلف المصالح والمكاتب المعينين بها

 .همويتولون باإلضافة إلى ذلك القيام باألعمال العادية المتعلقة بالنظافة أو العناية بالمكاتب المناطة بعهدت
 .كما يمكن لهم إرتداء زي خاص



 

 

ينتدب مأمورو الشؤون اإلقتصادية عن طريق مناظرة خارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة              ): جديد (28الفصل  
  1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عـدد             ) 35(للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين       

 : والذين 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982نة لس
 .سنوات على األقل من التعليم الثانوي) 3( تابعوا بنجاح مرحلة التعليم اإلبتدائي وثالث -1

 .أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي على األقل
 . أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله-2

 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير التجارة أو وزير الصناعة 
 

 . تقع تسمية مأموري الشؤون اإلقتصادية بقرار من وزير الصناعة والتجارة– 29الفصل 
 

 العنوان العاشر
 أحكام إنتقالية

 
ن صدور هذا األمر تسمية المتفقدين الرؤساء للشؤون اإلقتصادية الذين قضوا            يمكن في أجل أقصاه السنة ابتداء م       -30الفصل  

 متفقدين عامين للشؤون اإلقتصادية وذلـك بعـد    1986 ديسمبر   31على األقل بالدرجة الرابعة من رتبتهم في تاريخ         ) 1(سنة  
 .ترسيمهم بقائمة كفاءة وفي حدود المراكز الشاغرة من مجموع الموظفين بهذه الرتبة

 
 يبقى المتفقدون من الطبقة العليا للشؤون اإلقتصادية المباشرون في تاريخ صدور هذا األمر خاضعون لألمر عدد                 -31الفصل  

 فيما يخص ترتيبهم التفاضلي وتدرجهم القياسي وذلك إلـى انقـراض هـذه              1972 سبتمبر   18 المؤرخ في    1972 لسنة   293
ع المعنيون باألمر بنفس امكانيات الترقيـة الممنوحـة لمتفقـدي الشـؤون             الرتبة غير أنه ضبطت مدة تدرجهم بسنتين ويتمت       

 . من هذا األمر14اإلقتصادية طبقا ألحكام الفصل 
سنوات أبتداء من صدور هذا األمر ادماج المتفقدين من الطبقة العليا للشؤون اإلقتصادية المباشرين في               ) 5(يتم في أجل أقصاه     

 :تفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية طبقا للطرق التالية تاريخ صدور هذا األمر في رتبة م
 . حسب الجدارة بعد ترسيمهم بقائمة كفاءة-
بالمائة من مجموع المتفقدين من الطبقة العليا للشـؤون اإلقتصـادية           ) 20( في حدود عدد البقاع الذي يضبط سنويا بعشرين          -

 .المباشرين في تاريخ صدور هذا األمر 
 .جة الموافقة للمرتب األساسي الذي يفوق مباشرة ماكانو يتقاضونه في وضعيتهم القديمة يقع ترتيبهم بالدر-

ويحتفظون باألقدمية في الدرجة التي تحصلوا عليها في حالتهم القديمة إذا كان اإلمتياز المنجر عن إدماجهم يعـادل اإلمتيـاز                    
 .الذي كان يحصل لهم من تدرج في رتبتهم القديمة أو يقل عنه

 
 للتكوين األولي لإلطار يمكن لمستكتبي اإلدارة التابعين لوزارتي الصناعة والتجارة والطاقة والمناجم في تـاريخ                – 32ل  الفص

 .صدور هذا األمر وفي أجل ستة أشهر أن يدمجوا بطلب منهم في رتبة عون معاينة للشؤون اإلقتصادية
 

وزارتي الصناعة والتجارة والطاقة والمناجم في تاريخ صدور هذا          للتكوين األولي لإلطار يمكن للحجاب التابعين ل       -33الفصل  
 .أشهر ان يدمجوا بطلب منهم في رتبة مأمور للشؤون اإلقتصادية) 6(االمر وفي اجل ستة 

 من هذا بنفس الدرجة ويحتفظون بنقس األقدميـة         33 و   32 يرتب األعوان الواقع ادماجهم طبقا ألحكام الفصلين         -34الفصل  
 . والدرجة المكتسبة ضمن رتبتهم السابقةفي الرتبة

 
 18 المـؤرخ فـي      1972 لسنة   292 ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عدد             -35الفصل  
 . المشار إليه اأعاله وجميع النصوص التي نقحته أو تممته1972سبتمبر 

 
ل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسـمي للجمهوريـة              وزير التجارة ووزير الصناعة مكلفان ك      -36الفصل  

 .التونسية 
 1999 جوان 21تونس في                                                                                               

 زين العابدين بن علي           
 

------------------------------------------------------------- 
 :التناقيح 
 تم تنقيحها بمقتضى األمر  28 و 27 و 25 و 24 و 22 و 21 و 19 و 18 و 16 و 15 و 14 و 12 و 11 و 10 و 9 و 8 و 6 و 5الفصول  

 1999 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1434عدد


