
 

 

 
 

  مثلما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى1995 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 46القانون عدد 
 1996 نوفمبر 18 المؤرخ في 1996 لسنة 102القانون عدد 

 
 

 
 

 باسم الشعب، 
 وبعد موافقة مجلس النواب، 
 :يصدر رئيس الجمهورية القانون االتي نصه  

 
 
 ولألالعنوان ا
 

 امةحــــكــــــــام عـــــأ
 
 

 .يطبق هذا النظام االساسي العام على مختلف اسالك اعوان الديوانة: الفصل االول 
 

عوان الديوانة كيفية تطبيق هذا النظام أسالك أوتضبط االنظمة االساسية الخاصة بكل سلك من  
 .مرأة لكل صنف من االعوان، وتتخذ هذه االنظمة االساسية الخاصة في صيغة ب العام بالنساألساسي

 
عوان الديوانة بتطبيق القوانين والتراتيب الخاصة بالديوانة ويساهمون في نطاق أيكلف  : 2الفصل 

مهامهم في تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية وبصفة عامة في تطبيق 
 . جميع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتوريد والتصدير

 
عوان الديوانة حمل السالح لمباشرة وظائفهم وال يمكنهم اللجوء إلى أليحق  : 3الفصل  

من مجلة الديوانة ) 45(استعماله إال في الحاالت المنصوص عليها بالفصل الخامس واالربعين 
 .من المجلة الجنائية) 42(والثاني واالربعين ) 40(واالربعين ) 39(وبالفصول التاسع والثالثين 

 
الديوانة الذين ال تقل رتبتهم عن متفقد مساعد او مالزم للديوانة او الذين عوان أيمارس  

يشغلون خطة رئيس مكتب او رئيس فرقة للديوانة وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلة الديوانة ومجلة 
 .اإلجراءات الجزائية

 
 
 

-------------------------------------------------------------
 .مال التحضيريةاالع) 1( -

 .1995 ماي 2مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 



 

 

 1996 نوفمبر 18 المؤرخ في 1996 لسنة 102وقد شهدت بعض أحكام هذا القانون مراجعة بمقتضى القانون عدد-
ه ، علما وأنه تمت  المذكور أعال1995 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 46والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 

 "جديد " اإلشارة ، ضمن هذه النسخة المحينة ، إلى األحكام الجديدة من خالل عبارة 
 
 
 
 

 ن الثانــــــــــيالعنوا
 في الواجبـات والـحقوق واالمتــــــيازات

 
 الباب االول 

 في الــــواجبات
 

 
مام رئيس أية اليمين التالي دأعوان الديوانة قبل مباشرتهم لوظائفهم تأيجب على  : 4الفصل  
 :بتدائية المختصة ترابيا إلالمحكمة ا
سهر على احترام القانون أن أمانة وأاقسم باهللا العظيم ان اؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف و" 

 ".والمؤسسات وان احافظ في كل الظروف على السر المهني
 

هم وفي حياتهم الخاصة القيام بكل ما يمنع على اعوان الديوانة اثناء ممارسة وظائف : 5الفصل  
وتمنع عليهم . نه ان يخل بسمعة الديوانة، وهم ملزمون في كل الظروف باحترام سلطة الدولةأمن ش

ن يكون أنه أثيرات والمساعي المخلة بالقانون والتي تؤدي إلى عمل من شأالتدخالت والوساطات والت
 .وماديا على الغيرأدبيا أ يعتبر ضغطا أو
 

عوان الديوانة قبل إبرام عقد الزواج الحصول مسبقا على رخصة في أيجب على  : 6فصل ال 
ذلك من الوزير المكلف بالمالية، وللحصول على هذه الرخصة يجب عليهم مده باالرشادات التي تخص 

وفي . ر عنه مداخيل لها او لهجهوية كل خطيبة او خطيب ومهنتها او مهنته او نشاطها او نشاطه المن
 .صورة الزواج بدون رخصة يعتبر عون الديوانة مستقيال

 
 .عوان الديوانة إعالم الوزير بكل تغيير يحصل بعد الزواج في مهنة القرين او نشاطهأوعلى  

 
ن يمس من أنه أعوان كتابيا بإيقاف النشاط المهني للقرين إن كان هذا النشاط من شألويؤمر ا 

 .تباسا مضراسمعة السلك او يحيط بوظيف العون ال
 

مر إيقاف ذلك النشاط في ألوفي صورة عدم اإلعالم عن تغيير نشاط القرين او عدم االستجابة  
االجل المعين بالتنبيه الموجه له، فإن الوزير المكلف بالمالية يتخذ كل االجراءات الكفيلة بالمحافظة 

 .لك التابع لهعلى مصلحة اإلدارة وإحالة العون عند االقتضاء على مجلس الشرف للس
 

بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية في مادة السر  : 7الفصل  
عوان الديوانة بكتمان السر في كل ما يتعلق باالحداث والمعلومات والوثائق التي أالمهني، يلزم كل 

 .ون بها حال مباشرتهم او بمناسبة مباشرتهم لوظائفهمميعل
 
 



 

 

 إحالة للغير لالوراق او الوثائق التي تهم أو اختالس أوو كتابي أ لسر شفوي يحجر كل إفشاء 
 .الديوانة

 
وال يرفع عن اعوان الديوانة هذا التحجير المتعلق بكتمان السر المهني إال برخصة صريحة  

 .من الوزير المكلف بالمالية
 

 .يا عن مباشرة وظائفهمويبقى اعوان الديوانة ملزمين بكتمان السر حتى عند انقطاعهم نهائ 
 
  
  

خذ كلمة في العموم أعوان الديوانة نشر كتابات والقيام بمحاضرات وأيمنع على  : 8الفصل  
نشطتهم المهنية سواء كانت هذه التصريحات أوإعطاء تصريحات للصحافة تتعلق بمواضيع تخص 

مسبق من الوزير و  مكتوبة عن طريق الوسائل المرئية او المسموعة إال بترخيص كتابي صريح
 .المكلف بالمالية

 
و أعوان الديوانة اإلنخراط في منظمة ذات صبغة سياسية أيحجر تحجيرا باتا على  : 9الفصل  
 . نشاط مماثل أي تعاطيأونقابية 

 
أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية  الديوانة ألعواننه يمكن أغير  

 .سعافية واجتماعيةورياضية أو خيرية وإ
 

أو نوادي أو غيرها من الجمعيات وذلك اإلنخراط أيضا في جمعيات عوان ألكما يمكن لهؤالء ا 
 .بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر

 
 .عوان الديوانةأر اإلضراب تحجيرا باتا على جميع جويح 

 
ن يقيموا بالمكان الذي يباشرون فيه وظائفهم وال يمكن عوان الديوانة اأيجب على  : 10الفصل  

إعفاؤهم من هذا الواجب إال في صورة إذن استثنائي ومؤقت من الوزير المكلف بالمالية وال يمكنهم 
 .مغادرة تراب الجمهورية إال بترخيص مسبق منه

 
 بالنهار عوان الديوانة لمباشرة وظائفهم حسب ضرورة العملأيمكن ان يدعى  : 11الفصل  

سبوعيا مع تمكينهم من راحة أوقات العمل العادية المحددة أوبالليل بكامل تراب الجمهورية وخارج 
تعويضية تعطى في اوقات تتماشى ومقتضيات العمل وتضبط مدتها وكيفية منحها بقرار من الوزير 

 .المكلف بالمالية
 

و أ للقيام بتربصات داخل البالد  اقتضت مصلحة العملماعوان الديوانة كلأيدعى  : 12الفصل  
 .خارجها وتسند لهم منح التربص إضافة إلى المرتبات والمنح التي يتقاضونها وذلك طيلة فترة التربص

 
 .ويضبط نظام هذه التربصات بامر 

 
عوان الديوانة ملزمون بتنفيذ القرارات المتعلقة بنقلتهم، وفي صورة النقلة لصالح أ : 13الفصل  

 طبق تراتيب واألمتعة واألثاثفراد العائلة أل اإلدارة بتحمل المصاريف الناجمة عن نقل العمل تتكف
 .تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية

 



 

 

 يتعاطوا مباشرة او بواسطة الغير أنعوان الديوانة أيحجر تحجيرا باتا على  : 14الفصل  
 البحوث العلمية واالبتكار الفني  فيما عدى- كما يحجر عليهم. نشاطا تجاريا مهما كان نوعه

 . عمل خاص بمقابلبأي   القيام -واالدبــــي 
 

عوان الديوانة مهما كانت وضعيتهم ان تكون لهم مباشرة او بواسطة الغير أويحجر على  
وتحت اية تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة وزارة المالية او متعاقدة معها إذا كانت تلك 

 .ة باستقاللهم الوظيفيالمصالح مخل
 

 
 
 
 
 

 الباب الثانـي 
 في الحقوق واالمتيازات

 
 

عند مباشرتهم لوظائفهم بمجانية النقل في وسائل النقل  عوان الديوانةأيتمتع  : 15الفصل  
والجماعات المحلية طبقا للشروط التي تضبط بقرار أوالمؤسسات العمومية أالعمومي التابعة للدولة 

 .ر المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقلمشترك بين الوزي
 

عوان الديوانة بمجانية المعالجة بالمستشفيات المدنية والعسكرية كما ينتفع أيتمتع  : 16الفصل  
بنفس االمتيازات القرين واالبناء الذين هم في الكفالة او الذين يزاولون تعليمهم حتى سن الخامسة 

لذين هم في الكفالة، مع مراعاة القانون الجاري به العمل في والعشرين من عمرهم وكذلك االصول ا
 .حسنأخصوص اختيار الزوج الذي ينتفع بامتيازات اجتماعية 

 
رامل أعوان الديوانة المتقاعدون وأ المنصوص عليها بالفقرة السابقة باالمتيازاتكما يتمتع  

المذكورين ما لم يتزوجن وكذلك افراد رامل المتقاعدين أعوان وهم في حالة مباشرة، وألالمتوفين من ا
 .عائالتهم المبينين بالفقرة اعاله

 
 المنصوص عليهم بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل بكل االمتيازات األشخاصويتمتع  

االخرى المتعلقة بالمعالجة والتي تمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لموظفي الدولة 
 .ريينالمدنيين والعسك

 
تضبط تراتيب المعالجة بالمستشفيات العسكرية بمقتضى قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني  

والوزير المكلف بالمالية وتضبط تراتيب المعالجة بالمستشفيات المدنية بقرار مشترك بين الوزير 
 .وزير الصحة العمومية المكلف بالمالية و

 
 مباشرته لوظيفته ثبت إثرها عدم مقدرته أثناء صيب بحادثأكل عون ديوانة  : 17الفصل  

المهنية تتم إعادة ترتيبه قصد القيام بعمل غير شاق بسلكه او بسلك إداري تابع لوزارة المالية وذلك بعد 
استشارة لجنة السقوط ويقع عند االقتضاء ترتيب العون في خطته الجديدة طبقا الحكام الفقرة االخيرة 

 .من هذا القانون) 74(عين من الفصل الرابع والسب
 



 

 

يمنح التقاعد الكامل دون اعتبار االقدمية في العمل للعون الذي تعرض حال  : 18الفصل  
صبح بموجبه غير قادر أمباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفه إلى عجز بدني نجم عنه سقوط مستمر 

 .على القيام باي عمل مهما كان نوعه
 

العمل جراية تحتسب على قاعدة جراية التقاعد الكامل إلى وتمنح حسب التشريع الجاري به  
مر به وذلك دون أ قيامه بعمل ءثناأمستحقي العون الذي ثبت بعد إجراء بحث إداري مدقق انه توفي 

 .المتوفي في العملالعون قدمية التي قضاها ألاعتبار ا
 

 عند قيامهم أمتعتهمو أ فقدت مالبسهم أوتلفت أعوان الديوانة الذين أيتمتع  : 19الفصل  
 . من اجل صفتهم بالتعويض عينا او نقداأومورية أبم
 
 
 

تتحمل الدولة جميع مصاريف الدفن وعند االقتضاء مصاريف نقل الجثمان إلى  : 20الفصل  
مكان الدفن الذي تطلبه عائلة عون الديوانة إذا حصلت الوفاة عند مباشرة الوظيفة الوظيفة وتنطبق 

 .صل على االعوان المتربصينحكام هذا الفأ
 

عوان الديوانة بالحماية طبقا الحكام المجلة الجنائية ومجلة الديوانة، أيتمتع  : 21الفصل  
 من التهديدات واالعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون إليها أعوانهاواإلدارة ملزمة بحماية 

 .م وبجبر الضرر الناتج عن ذلكجل صفتهأو من أو بمناسبة مباشرة وظائفهم أحال مباشرة 
 

ة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي قوتحل اإلدارة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة الساب 
 .غ المدفوعة للعون التابع لهالابعتداء المإلو اأسترجع من مرتكبي التهديد ت
 

اء االحكام الخاصة ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثن : 22الفصل  
 . تتخذ في هذا الصدد قدالتي تحتمها طبيعة الوظائف والتي

 
عوان الديوانة طرفا أتحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون  : 23الفصل  
ثناء أمن الدولة وذلك أو بمناسبة مباشرة وظائفهم ولها مساس بأجل وقائع جدت حال مباشرة أفيها من 
 .ة الحدود ومكافحة التهريبمراقب

 
عوان أسالك أوفي هذه الصورة تضم المحكمة العسكرية وجوبا عونين تابعين لسلك من  

الديوانة يقع تعيينهما بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويراعى في ذلك التعيين رتبة ووظيفة العون 
 .و المتهمأالمظنون فيه 

 
ام ذات النظر القضايا االخرى غير المنصوص عليها تحال على محاكم الحق الع : 24الفصل  

جل وقائع جدت حال أعوان الديوانة طرفا فيها من أبالفصل الثالث والعشرين اعاله والتي يكون 
 .مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم

 
 .وتلتئم الدائرة القضائية وجوبا في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الديوانة 

 
 للمصالح اإلدارية المختصة الراجعة له بالنظر بالدفاع يأذن أن بالمالية ويمكن للوزير المكلف 
لدى المحاكم العدلية في أو عوان الذين وقع تتبعهم في المادة الجزائية لدى المحاكم العسكرية ألعن ا



 

 

المادة المدنية والجزائية من اجل وقائـع جدت حال مباشرة او بمناسبة مباشرة وظائفهم وذلك من 
 . خطإأوصور او عدم احتياط او إهمال او عدم تنبه جراء ق

 
ويمكن للمصالح اإلدارية المختصة تولي الدفاع عن االعوان لدى المحاكم المدنية او الجزائية  

 .وذلك مباشرة او عن طريق محام
 

عوان الذي يمكن للوزير المكلف بالمالية ألبصرف النظر عن االتصال المباشر با : 25الفصل  
 به في كل الظروف والحاالت، لعون الديوانة الحق في ان يلفت انظار رؤسائه عن طريق ن يقومأ

التسلسل اإلداري بشان حالته وان يخاطب في ذلك وعند االقتضاء الوزير المكلف بالمالية عن طريق 
 . التسلسل

 
 فيما يخص الحقوق واالمتيازات المنصوص عليها باحكام فصول الباب الثاني : 26الفصل  

 يمنح لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين آخرو امتياز أعوان الديوانة بكل حق ألهذا القانون يتمتع 
 .عوانألكثر نفعا بالنسبة لهؤالء اأبمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون 

 
 
 
 
 

 الباب الثالث
   في االنتدابات والترقيات

 
  
 يعين في خطة عون ديوانة خاضع لهذا النظام االساسي أنص ي شخألال يمكن  : 27الفصل  

 :العام 
 

 إذا لم يكن تونسي الجنسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية) 1 
 إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة واالخالق)2 
 لخدمة الوطنيةإذا لم يكن في وضع مطابق الحكام القانون المتعلق با) 3 
  سنة على االقل20إذا لم يكن له من العمر ) 4 
إذا لم تتوفر فيه المؤهالت البدنية والذهنية ليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي ) 5 

 يترشح لها
 إذا لم يصادق الوزير المكلف بالمالية على ترشحه ) 6 

 
ن الديوانة الشروط االخرى وكيفية عواأسالك أيضبط النظام االساسي الخاص لكل سلك من  

االنتداب ويحدد النسبة المخصصة لكل رتبة من الشغورات المراد تسديدها ويضبط ايضا شروط 
 .التربص والترسيم والتسميات والترقيات

 
 . بالمالية المكلفتضبط البرامج وكيفية إجراء المناظرات بقرار من الوزير 
ة المترشحين للمشاركة في المناظرات وكذلك قائمة ويضبط الوزير المكلف بالمالية قائم 

الناجحين في كل مناظرة على ضوء اقتراحات لجنة امتحانات يعين اعضاؤها بمقتضى قرار من 
 . االولالوزير

 



 

 

 متعاقدين وتضبط شروط انتدابهم أعوانان ينتدب أيمكن للوزير المكلف بالمالية  -) فقرة أخيرة جديدة(-
 .فهم بامروكيفية وضع حد لوظائ

 
 .يجب على كل مترشح نجح في مناظرة ان يكون تحت تصرف اإلدارة : 28الفصل  

 
 من تاريخ اإلعالم بالبلوغ بالمركز المعين له رسميا تضرب له أسبوعجل أوإذا لم يلتحق في  
ن  خمسة عشر يوما يعتبر إثره رافضا للتسمية ويحذف من قائمة المترشحين الناجحيأقصاهجال أاإلدارة 

 .في المناظرة
 

   
عوان الديوانة المنتدبون إلى تربص مدته سنتان تخفض إلى سنة واحدة أيخضع  : 29الفصل  

بالنسبة لالعوان المتخرجين من مدرسة للتكوين مصادق عليها والذين وقع انتدابهم عن طريق التسمية 
 .المباشرة

 
متربصين برتبتهم الجديدة او إرجاعهم وبانتهاء مدة التربص المذكورة يقع إما ترسيم االعوان ال 

 .إلى رتبتهم االصلية ويعتبرون كانهم لم يغادروها قط او عزلهم إذا كانوا غير تابعين لإلدارة
 
 
 
 
 
 
 

 سنوات من تاريخ االنتداب فإن أربعجل أنه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد مضي أإال  
 .العون يرسم وجوبا

 
الية في كل وقت بناء على تقرير معلل من اإلدارة التي ينتمي إليها ويمكن للوزير المكلف بالم 

 . عمله غير مرضي وذلك بدون سابق إعالمأوصبح سلوكه أالعون إعفاء كل متربص 
 

  حكام أليا إلى الدرجة الموالية مباشرة مع اعتبار آيمكن التدرج بالنسبة للعوان  : 30الفصل  
  والسبعين  والثالث) 67(والسابع والستين ) 46 (واألربعينس دالساو ) 32( الثاني والثالثين  الفصول

ساسي العام وحسب المدة المنصوص عليها باالنظمة ألمن هذا النظام ا) 75(والخامس والسبعين ) 73(
 .عوان الديوانةأاالساسية الخاصة بكل سلك من اسالك 

 
تعيينه الموظف من الرتبة التي وقع  تتمثل الترقية في ارتقاء -) فقرة أولى جديدة( :31الفصل  

 .بة العليا الموالية مباشرةتترسيمه بها إلى الرأو 
 

 :وتتم الترقية حسب الطريقتين التاليتين  
 

 .و مرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف اإلدارةأو امتحان مهني أإثر مناظرة داخلية -أ 
 

ائمة كفاءة يقع إعدادها سنويا من  المرسمين حسب الجدارة بقاألعوانختيار لفائدة إل با-ب 
 ويحدد باألمر المعنيعوان الديوانة أطرف الوزير المكلف بالمالية وبعد استشارة مجلس الشرف لسلك 



 

 

 الديوانة كيفية تركيب ومهام مجلس الشرف أعوانسالك أالنظام االساسي الخاص بكل سلك من 
 .الخاص به

 
 عميقة لقيمة العون المهنية مع مراعاة خاصة معدل وإلعداد قائمة الكفاءة يجب القيام بدراسة 

 أعدتاالعداد المهنية التي تحصل عليها المعني باالمر خالل الثالث سنوات االخيرة السابقة للسنة التي 
قدمية في الرتبة ويضط االمر ألبعنوانها قائمة الكفاءة والمراحل التكوينية التي تابعها ونتائجها وكذلك ا

 . الديوانة كيفية تطبيق هذه االحكامأعوانسالك أم االساسي الخاص بكل سلك من المتعلق بالنظا
 

بصفة إستثنائية ولمرة واحدة طيلة الحياة المهنية ,  يمكن بمقتضى أمر:) جديد  (32الفصل  
إسناد رتبة موالية مباشرة لرتبتهم للذين يتميزون بشجاعتهم وإخالصهم للصالح العام , ألعوان الديوانة

 .بكفاءتهم المهنية المتميزةأو 
 

وتنطبق األحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة كذلك على األعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو 
  .توفوا أثناء قيامهم بعمل أمروا به

 
 

تضبط بامر الشروط التي يخضع لها اعوان الديوانة المكلفون بخطة وظيفية او  : 33الفصل  
 حيث الرتبة واالقدمية وذلك بالنسبة لكل خطة وظيفية منصوص عليها باالمر بخطة قيادة وخاصة من

 .المنظم للمصالح المركزية والخارجية للديوانة
 
 
 
 
 

 
 الباب الرابـــــع

 في المرتبــــــــــات
 
 

 
متيازات العينية إلعوان الديوانة بمرتب يتضمن الراتب ومختلف المنح واأيتمتع  : 34الفصل  
 .عائليةوالمنح ال

 
 

 .عوان الديوانةأل والمنح واالمتيازات العينية الراجعة تب الرابأمرويضبط  
 

عوان الديوانة إذا لم يصدر ألال يمكن إسناد تعويضات او منح او امتيازات مهما كان نوعها  
 .امر في شانها

 
 .نظمة التقاعد والحيطة االجتماعية الجاري بها العملأ الديوانة بعوانأوينتفع  

 
 
 

 الباب الخامس



 

 

 في العـــــطل
 
 

 
 : لكل عون ديوانة مباشر لعمله الحق في  : 35الفصل  
  عطل استراحة وعطل استثنائية-1  
  عطل المرض-2  
  عطل الوالدة وعطل االمومة-3  
  عطل بدون مرتب-4  
  عطل التكوين المستمر-5  

 
 .تمنح العطل من طرف الوزير المكلف بالمالية 

 
. وان الديوانة االنتفاع بعطلة إال بعد تقديمهم مطلبا في ذلك وحصولهم على رخصةألعكن ال يم 

 .ما عدا في صورة مانع مفاجئ وبشرط ان تقع تسوية ذلك فيما بعد
 

كل غياب غير مبرر يؤدي إلى الخصم الوجوبي لمدة الغياب عن العمل من مرتب العون  
 .تضاءإضافة إلى تسليط عقوبات تاديبية عند االق

 
 .ل باستثناء العطل بدون مرتب كعمل فعلي في االرتقاء والتقاعدطتعتبر مدة الع 

 
 .صحابهاأجيل العطل المتمتع بها أيمكن لضرورة العمل ت : 36الفصل  

 
ه ئمام مجلس الشرف المختص كل عون ال يلتحق بمركز عمله بعد قضاأيمثل  : 37الفصل  

 .جل ثالثة ايامأيبرر غيابه في ن يدلي بما ألعطلة االستراحة بدون 
 

 نشاط بمقابل وفي  أيعوان الديوانة المنتفعين بعطلة ان يمارسواأيحجر على  : 38الفصل  
من هذا النظام ) 53(صورة المخالفة تسلط عليهم العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث والخمسين 

  .االساسي العام
 

 في )24(عطلة استراحة باربع وعشرين ساعة عوان الديوانة الحق في أل : 39الفصل  
 .األسبوع

ساعة بعد قضاء فترة ) 36( إلى ست وثالثين )24(يمكن تمديد هذه العطلةمن أربع وعشرين ساعة 
 .عمل ال تقل عن االسبوع

 
جيلها أيوما ويجوز ت) 45(عوان الديوانة بعطلة استراحة سنوية مدتها خمسة واربعين أيتمتع  

 .لضرورة العمل
 

حتفاظ بكامل المرتب وبدون إل مع استثنائيةإعوان الديوانة عطل ن تمنح ألأيمكن  : 40الفصل  
 .ان تدخل في حساب عطل االستراحة

 
  . للقيام باحد الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة الالزمة لذلك-1  
 وأالد ألوحد اأ و أوينبألاحد أو وفاة أ للقيام بواجبات عائلية بمناسبة مولود جديد -2  



 

 

  ولى وذلك في حدود ستةأحد مصاهريه بدرجة أو أخواته أو أحد إخوته أو أ                     القرين
                                                                                    . في السنة                    أيام

 
هر إذا أش يمنح عطلة في المرض العادي ال تفوق الستة أنيمكن لعون الديوانة   : 41الفصل  

 ذلك يكون مصحوبا بشهادة مسلمة ما اتضح انه غير قادر تماما على القيام بمهامه بعد تقديمه مطلبا في
 .من طبيب مسجل بعمادة االطباء تنص على المدة التي يكون فيها العون غير قادر على العمل

 
ولإلدارة الحق في القيام بتفقد عن طريق طبيب الصحة العمومية او الطبيب الذي تم التعاقد  

 .معه لهذا الغرض
 

ن العطلة أنه التحقق من أضبط كل إجراء من شكما يمكن لإلدارة زيادة على هذا التفقد،  
 .الممنوحة للعون مستغلة خصيصا للمعالجة

 
ال يمكن للعون المتحصل على عطلة مرض مغادرة محل إقامته العادي بدون ترخيص كتابي  

 .مسبق من إدارته إال في الحاالت االستعجالية التي يجب عليه إثباتها
 

 ثناءأشهر أالستة  على عطلة مرض عادي ال تفوق لصيتقاضى العون المتح : 42الفصل  
يوما جملة مرتبه المنصوص عليه بالفصل الرابع ) 365( وستينةالفترة الواحدة لثالث مائة وخمس

 .ساسي العامألمن هذا النظام ا) 34(والثالثين 
 

يوما على عطل مرض ) 365(كل عون يتحصل خالل فترة قدرها ثالث مائة وخمسة وستين  
شهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة االخيرة من العودة إلى عمله يوضع وجوبا او أالجملية ستة مدتها 

 .نه عاجز نهائيا عن ممارسة عملهأبطلب منه في حالة عدم المباشرة او يحال على التقاعد إذا ثبت 
 

س سباب المنصوص عليها بالفقرة االولى من الفصل السادألحد اأإذا كان العجز ناتجا عن  
 والمتعلق بضبط نظام 1959 فيفري 05 المؤرخ في 1959 لسنة 18من القانون عدد ) 26(والعشرين 

 للعون اثناء مباشرته لعمله او بمناسبة أجرايات التقاعد المدنية والعسكرية او عن طريق حادث طر
يحال على ن أو إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أ بجملة مرتبه إلى  يحتفظمباشرته له فإنه

 .التقاعد لعجز بدني
 

جر الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أوله الحق زيادة على ذلك في استرجاع  
ي لجنة السقوط المنصوص أخذ رأ الحادث وتمنح عطل المرض من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد أو

الخاص بالعجز البدني المذكور ساسي الخاص بكل سلك، وينبغي ان يحتوي الملف ألعليها بالنظام ا
 1959 لسنة 18من القانون عدد ) 29(على االوراق المنصوص عليها بالفصل التاسع و العشرين 

 .1959 فيفري 5المؤرخ في 
 

 .يمكن ان تعقب عطلة االستراحة عطلة مرض : 43الفصل  
 

طبية الخاصة بكل ستراحة إال بإذن من اللجنة الإلن تعقب عطلة اأما عطلة المرض فال يمكن أ 
 .سالك الديوانةأسلك من 

 
عوان الديوانة المصابين بالخصوص بمرض ألد األم ةتمنح عطلة مرض طويل : 44الفصل  
و أو مرض العيون الخطير أو مرض الشلل أمراض العقلية األوالسرطان أو مرض من  , السل



 

 

 التمتع بجملة المرتب لمدة خرى الشبيهة بها والتي لها إنعكاس على نشاط العون معاألمراض األ
 .عوام وذلك بعد استشارة لجنة السقوطأ 3 ثالثة صاها أق
 

ن المرض كان ناتجا عن ممارسة العون لوظيفه أوترفع هذه المدة إلى خمس سنوات إذا ثبت  
 بطلب منه في حالة أووفي صورة عدم تمكن العون من العودة لعمله عند انتهاء عطلته يوضع وجوبا 

 . يحال على التقاعدأواشرة عدم المب
 

قدمية، ويقع اعتباره عند االرتقاء األمد األال يقطع الوقت المقضي في عطلة المرض الطويل  
 .والتدرج كما يقع اعتباره في التقاعد

 
 .بأمرحكام الفقرة االولى من هذا الفصل أيقع ضبط كيفية تطبيق  

 
عوان الديوانة من النساء الحصول على عطلة والدة مدتها شهران بكامل أليمكن  : 45الفصل  

 .المرتب بعد تقديم شهادة طبية في ذلك ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة االستراحة
 

شهر أربعة أمومة لمدة ال تتجاوز أن تمنح لهن بطلب منهن عطلة أوفي نهاية هذه العطلة يمكن  
و راحة رضاعة بالنسبة للواتي أطفالهن، أوذلك لتمكينهن من تربية مع استحقاق نصف المرتب ) 4(

قصاها ستة اشهر أوذلك لمدة , يرضعن من ثديهن، بساعة واحدة في بداية او نهاية كل حصة عمل
 .ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الوالدة

 
 العطل عوان الديوانة وبطلب منهم عطل بدون مرتب ومدة هذهأل تمنح أنيمكن  : 46الفصل  

يوما وال تدخل ) 365( مائة وخمسة وستين ةثناء الفترة الواحدة لثالثأهر أشال يمكن ان تتجاوز الثالثة 
 .هذه العطل في حساب الخدمة الفعلية بالنسبة لالرتقاء والتدرج والتقاعد

 
 ن يطلبوا عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمهاأعوان الديوانة أليمكن  : 47الفصل  
 .اإلدارة

 
 كامل مرتبهم بما في التكوينويعتبرون طيلة هذه العطلة في حالة مباشرة ويتقاضون اثناء مدة  
 .ذلك المنح
 .بأمريقع ضبط تطبيق هذه االحكام  

 
 
 

 الباب الســـــادس
 في اللباس والزي 

 
 
 
 

 .عوان الديوانة وتجهيزهم وتسليحهم محمول على الدولةأزي  : 48الفصل  
 

 يرتدوا الزي أنعوان الديوانة الخاضعين الرتداء الزي النظامي ألال يجوز  : 49ل الفص 
 .ساسي الخاص بكل سلكاأل في الحاالت التي يضبطها النظام  إالالمدني



 

 

 
 

 الباب السابــع
 ديبأعوان الديوانة والتأفي مسؤوليـــــة 

 
 

االساسية الخاصة بكل بصرف النظر عن االحكام المنصوص عليها باالنظمة  : 50الفصل  
 عن المهام لمسؤوعوان الديوانة كل عون ديوانة مهما كانت رتبته في سلم سلكه أسلك من اسالك 

 .وامر التي يتلقاها من رؤسائه في نطاق القانونألالمنوطة بعهدته وعن تنفيذ ا
 

د كل عون مكلف بتسيير مصلحة او وحدة من وحدات الديوانة مسؤول امام رؤسائه في حدو 
وامر وال تعفيه من المسؤولية الملقاة أحيات التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدره من لالص

 .وهعلى عاتقه المسؤولية الخاصة الفردية او الجماعية التي يتحملها مرؤوس
 

متعة األ إتالفو أموال ألال يعفى عون الديوانة من المسؤولية عند ضياع ا : 51الفصل  
لة إال في حالة القوة القاهرة التي يقع إثباتها قانونا، وال يتحمل عون الديوانة المسؤولية إال الراجعة للدو

 . اإلتالف بحضوره وسجل محضر في ذلكأوإذا وقعت معاينة الضياع 
 

قتضاء يجب إجراء بحث إداري مدقق في إلوبصرف النظر عن تتبع العون عدليا عند ا 
 . اإلتالفأوخصوص الضياع 

 
 تهاون فادح يرتكبه عون الديوانة عند القيام بوظيفته يعرضه أوكل خطإ شخصي  : 52 الفصل 
 .قتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائياإلديبي بصرف النظر عند ألعقاب ت

 
 )24 (والرابع والعشرين) 23(حكام الفصلين الثالث والعشرين أقتضاء تطبيق إلويجوز عند ا 

 . العاماألساسيمن هذا النظام 
 

جل خطإ غير فادح انجر عن ممارسة الوظيف أإذا وقع تتبع عون الديوانة من طرف الغير من  
 .حكام بغرم الضررأ تتحمل ما قد يصدر ضده من أنيجب على اإلدارة 

 
 . بحث إداري مدقق حول الوقائع التي انجرت عنها التتبعات العدليةىوفي كل الحاالت يجر 

 
 
 
 

 . التاديب للوزير المكلف بالماليةسلطةيرجع  : )فقرة أولى جديدة(53الفصل  
 .    ويمكن له تفويضها وفق ما تضبطه األنظمة األساسية الخاصة لكل سلك من أسالك أعوان الديوانة

 : التأديبية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان الديوانة على ما يلي العقوبات شتمل وت
 

 : وهي  عقوبات من الدرجة األولى-1 
  اإلنذار- 
  التوبيخ- 
  النقلة الوجوبية- 
  اإليقاف البسيط- 



 

 

  اإليقاف الشديد- 
  الحذف من جدول الترقية- 
 خصم ثالثة أرباع من المرتب الشهري أو إما الرفت المؤقت الذي يمكن أن يترتب عليه - 
 . الشهرينتتجاوز من كل أجرة وذلك لمدة ال يمكن أن الحرمان   

 
 :بات من الدرجة الثانية وهي  عقو-2 
 . االنخفاض في الرتبةالحط الحط بدرجة أو درجتين ولو انجر عن هذا - 
 خصم ثالثة أرباع من المرتب الشهري مع الرفت المؤقت لمدة ال تتجاوز الستة أشهر - 
 .كاملة المنح العائلية التي يقع دفعها باستثناء    
  الحط من الرتبة- 
 .ف الحق في جراية التقاعد العزل دون توقي- 

 
 الذي بالسلك العقوبات من الدرجة األولى بقرار معلل وبدون استشارة مجلس الشرف الخاص  تسلط   

 .ينتمي إليه العون المدان
  

 بعد استشارة مجلس الشرف المختص الذي يقوم معلل العقوبات من الدرجة الثانية بقرار تسلط 
 .بمهام مجلس التأديب

 
 . النظام األساسي الخاص بكل سلكيضبطهاه العقوبات حسب اإلجراءات التي  هذوتتخذ 

 
 األساسي العام بمجرد رفع الدعوى التأديبية ضده النظام لكل عون خاضع لهذا - 54 الفصل 

 على جميع الحجج والوثائق المتعلقة بالتهمة وله الحق في تسلم االطالعلدى مجلس الشرف الحق في 
 .نسخة منها

 .الشخصييادة على ذلك حق االطالع على ملفه  زوله 
 

 عن اإلدارة وينبغي على العون أن نائب هذا االطالع على عين المكان وبمحضر ويكون 
 . عنه بمحض اختيارهتنازليصرح كتابيا بأنه قام بهذا االطالع أو أنه 

 
 يستعين  أو شفاهية وأن يحضر شهودا وأنكتابية أن يقدم لمجلس الشرف مالحظات ويمكنه 

 .بشخص يختاره للدفاع عنه
 

 . أيضا الحق في إحضار الشهودولإلدارة 
 

 العمليات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين هذه مجلس الشرف اآلجال الالزمة لمختلف ويضبط 
 .من هذا النظام األساسي العام) 57(والسابع والخمسين ) 56(السادس والخمسين 

 
 الصادر عن السلطة التي لها حق التأديب، وهو التقرير كتابيال بناء على التقرير -55 الفصل 

 الشرف، وبناء على المالحظات الكتابية المقدمة من قبل اإلدارة أو المقدمة مجلسالذي يتعهد بمقتضاه 
 الدفاع عنه يتولى العون المعني باألمر والبيانات الشفاهية للعون المعني باألمر وللشخص الذي قبلمن 

 رأيا معلال في العقوبة المجلستنادا كذلك على نتائج البحث الذي قد يتم إجراؤه يبدي وللشهود واس
 للعون المدان ويحال هذا الرأي فورا على المنسوبةالتأديبية التي تستوجبها حسب اجتهاده األفعال 

 .الوزير المكلف بالمالية
 



 

 

لمجلس الشرف إرجاء  محكمة زجرية يمكن أمام صورة قيام تتبعات جزائية ضد العون وفي 
 .النظر إلى أن يصدر حكم نهائي

 
 اإلدارة عند ممارستها لسلطتها التأديبية المختصة يقيد الحكم الصادر عن المحاكم الزجرية وال 

 . الحكم تسحب عن العون المدان حقوقه المدنيةهذاإال في صورة ما إذا كانت نتيجة 
 

طالع على الملف أو استشارة مجلس الشرف  االوبدون خالفا لألحكام السابقة -56 الفصل 
 ضده حكم بات يتضمن عقوبة من أجل جناية أو عقوبة صدرللديوانة يقع عزل كل عون ديوانة 
 الدولة أو جنحة العصيان أو انتحال صفة التمتع بمسؤولية أو أمنبالسجن خاصة من أجل جنحة ضد 

سرقة أو خيانة مؤتمن أو االدعاء بالباطل أو  وظيفية أو تزوير الشهادات أو الصفةبقيادة أو انتحال 
 .الوظيف أو االعتداء على األخالق الحميدة أو جنحة حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة الثلب

 
 صورة ارتكاب خطإ جسيم من طرف عون الديوانة سواء كان بإخالله في -57 الفصل 

إيقافه حاال عن مباشرة وظيفه مع حرمانه  بارتكابه مخالفة للحق العام فإنه يمكن أوبالواجبات المهنية 
 الوزير بذلك مرتبه وذلك بإذن من رئيسه المباشر إن لزم األمر على أن يعلم هذا األخير حاال من

 .المكلف بالمالية الذي يتخذ القرار الالزم
 

 أو جناية وخاصة إذا تعلق األمر باالرتشاء جنحة صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل وفي 
 السر المهني فإنه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة إفشاء اختالس أموال عمومية أو الزور أو أو

 .العمومية
 

 إيقافه في أجل أربعة أشهر من تاريخ إجراء الواقع أن تسوى بصفة نهائية حالة العون وينبغي 
 .العمل بقرار اإليقاف

 
ربعة أشهر ولم يقع البت في قضية العون  بأالمحددة لم يصدر أي قرار عند انتهاء المدة وإذا 

 في التمتع من جديد بكامل مرتبه واسترجاع مستحقاته للمدة الحقولم تسلط عليه أية عقوبة يكون له 
 العمل ويرجع إلى وظيفته من جديد ويقع ضبط كيفية تطبيق أحكام هذه عنالتي قضاها وهو موقوف 

 . الخاص بكل سلكاألساسيالفقرة بالنظام 
 
 

 تسوى حالته نهائيا إال بعد أن يصبح فال أنه إذا تعرض العون الموقوف لتتبعات جزائية الإ 
 .الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة باتا

 
 

 من العون حقوقه المدنية، يقع عزله عن تسحب كانت نتيجة قرار المحكمة النهائي وإذا 
 .الوظيف

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الثالث العنوان
 ن سلك إلى آخر والتحول مالوضعيات في

 
 : عليها عون الديوانة هي اآلتية يكون الوضعيات التي يمكن أن -58 الفصل 
  المباشرة- 
  اإللحاق- 
  عدم المباشرة- 
  تحت السالح- 

 
 الذي هو مرسم برتبة بصفة قانونية ومباشر الديوانة المباشرة هي وضعية عون -59 الفصل 

 أو العون الذي وقع تعيينه خارج سلكه األصلي للقيام هلرتبتفعال لوظائف إحدى الخطط المقابلة 
 للتجديد بإحدى اإلدارات أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أو قابلةبمأمورية لمدة مؤقتة 

 .الخاصة
 

 مهما كان نوعها منحت له مع استحقاق كامل بعطلة في وضعية المباشرة العون المتمتع ويعتبر 
 .األجر أو نصفه

 
 أن يعين بها األعوان من النساء المرسمات يمكن أمر إلى بعض الخطط التي يضبطها سبةوبالن 

 . في وضعية المباشرةاعتبارهنلممارسة وظائفهن نصف الوقت مع 
 

 المرسم والذي يوضح خارج سلكه األصلي الديوانة اإللحاق هو وضعية عون -60 الفصل 
ع بحقوقه في التدرج واالرتقاء والتقاعد ويقرر اإللحاق  التمتفيهولكنه يبقى تابعا لهذا السلك ويواصل 

 . أو وجوباالديوانةبطلب من عون 
 

 قرار إلحاق عون الديوانة لدى إدارة عمومية أو بمقتضىوزير المكلف بالمالية لل -61 الفصل 
ن  شبه عمومية باقتراح من رئيس اإلدارة المعنية وبطلب من العوأوجماعة محلية أو مؤسسة عمومية 

 . سنواتخمسوذلك لمدة أقصاها 
 

 . أو لدى منظمة دوليةأجنبي يمكن إلحاق أعوان الديوانة بإدارة بلد كما 
 

 األجنبية أو المنظمات الدولية لهذه الغاية الحكومات األعوان المعينون للقيام بمهام لدى يلحق 
 . ولكن يبقون منتمين لسلكهم األصليالفنيلدى الوكالة التونسية للتعاون 

 
 

  
 بسلك من أسالك أعوان الديوانة األخرى بقرار وجوبا يمكن إلحاق عون الديوانة -62 الفصل 

 واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، أو بطلب من العون المعني باألمر سنةمن الوزير المكلف بالمالية لمدة 
 . سنوات قابلة للتجديدخمسلمدة أقصاها 

 
 وجوبا إلى السلك األصلي الذي ينتمي إليه أو العونجع  عند انتهاء اإللحاق ير-63 الفصل 

 . المحلية أو المؤسسة التي وقع إلحاقه بهاالجماعةيدمج في سلك اإلدارة العمومية أو 
 

 أو المؤسسات التابعة للحكومات األجنبية أو باإلدارات أنه ال يمكن إدماج عون الديوانة غير 
 . بهاألحقلدى المنظمات الدولية التي 



 

 

 
 لإللغاء ويوضع حد لإللحاق بمقتضى قرار من قابل كل هذه الحاالت فإن اإللحاق أساسا وفي 

 اإلدارة المعنية أو رئيس الجماعة المحلية أو المؤسسة رئيسالوزير المكلف بالمالية وباقتراح من 
 .المعنية

قتراح من  طلب العون المعني باألمر أو باعلى وضع حد لإللحاق بنفس الطريقة بناء ويمكن 
عون الذي وقع إلحاقه للقيام بمهام لدى حكومة أجنبية أو منظمة لل بالنسبةالوكالة التونسية للتعاون الفني 

 .دولية
 

 يمكن تعويضه في خطته خاضعا للنظام األساسي الذي يبقى عون الديوانة الملحق -64 الفصل 
المتعلقة بالوظيفة التي يباشرها بسبب  أيضا مجموع القواعد عليهالخاص بسلكه األصلي إال أنه ينسحب 

 . للتأديببالنسبةإلحاقه وكذلك الشأن 
 األساسي الخاص وذلك من رئيس النظام له األعداد حسب الشروط التي ينص عليها وتعطي 

 . المحلية أو رئيس المؤسسة التي ألحق بها العونالجماعةاإلدارة الذي يهمه األمر أو من قبل رئيس 
  
 يرجع العون وجوبا إلى سلكه األصلي ويعين من لإللحاقندما يقع وضع حد  ع-65 الفصل 

 . السلك، وله أولوية التعيين في الخطة التي كان يشغلها قبل إلحاقههذاجديد في خطة تناسب رتبته في 
 األصلي يمكن إرجاعه إلى هذا السلك بصفة سلكه لم تتوفر خطة شاغرة مناسبة لرتبته في وإذا 

 . هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية باألمراستنفاذلعدد المحدد على أن يقع زائدة على ا
 

 الديوانة المرسم الذي يوضع خارج اإلدارة مع عون عدم المباشرة هي وضعية -66 الفصل 
 . قد زال انتفاعه فيه بحقوقه في التدرج واالرتقاء والتقاعدأنهأنه يبقى تابعا لسلكه األصلي إال 

 المكلف بالمالية ويقع إقرار وضعية عدم الوزير العون في حالة عدم المباشرة بقرار من يوضع 
 . المعنيالعون أو بطلب من  وجوباالمباشرة سواء

 
 األصلي في التاريخ الذي أصبحت فيه اإلحالة سلكه في عون الديوانة بحقوقه المكتسبة ويحتفظ 

 .على عدم المباشرة نافذة المفعول
  
 على عدم المباشرة إال ألسباب صحية بعد أخذ رأي الوجوبية ال تقرر اإلحالة -67 فصلال 

 األساسي الخاص بكل سلك وذلك عندما يكون العون غير قادر بالنظاملجنة السقوط المنصوص عليها 
 . انتهاء عطلة المرض العادي أو عطلة المرض طويل األمدعندعلى استئناف عمله 

 
 يمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين الوبية على عدم المباشرة  اإلحالة الوجومدة 

 : العون يكونلنفس المدة وعند انتهائها يجب أن 
 

 طبية تثبت بأنه في حالة تسمح له باستئناف بشهادة قد أرجع لسلكه األصلي بشرط أن يدلي -أ 
 . دون خشية ضررمهامه    
  أو أحيل على التقاعد-ب 
  عند انتهاء العام الثالث والتي يمكنها إماالمذكورة وجوبا على لجنة السقوط  أو أحيل-ج 

  لمباشرة العمل وإما إعادة ترتيبه بسلكه أو بسلك آخر من أسالك أعوانالعون دعوةاقتراح             
 . القيام بعمل غير شاق وإما اقتراح إحالته على التقاعدقصدالديوانة            

 
 
 

           



 

 

من هذا القانون عون الديوانة ) 34 (والثالثين بالمرتب المنصوص عليه بالفصل الرابع يتمتع 
 صحية تمنعه من ممارسة عمله ولمدة أقصاها ثالث ألسبابالذي وضع وجوبا في حالة عدم المباشرة 

 .سنوات
تضى قرار  بأي عمل والمحال على التقاعد بمقالقيام العون الذي أصبح غير قادر على ويتمتع 

 على اقتراح لجنة السقوط حسب الحالة بجراية التقاعد واإليراد بناءمن الوزير المكلف بالمالية متخذ 
 عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بجرايات التقاعد المنصوصحسب الشروط 

 18 القانون أحكامالخصوص  الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والتي جاءت بها بواإليراد
 1985 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12 والقانون عدد 1959 فيفري 5 المؤرخ في 1959لسنة 

 .1988 جوان 27 المؤرخ في 1988 لسنة 71 عدد والقانون
  
 في حالة وضعية عدم المباشرة الوجوبية واالمتيازات في ما يخص الحقوق -68 الفصل 

من هذا القانون يتمتع أعوان ) 67(والسابع والستين ) 66 (والستينالسادس المنصوص عليها بالفصلين 
 أو امتياز آخر يمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لموظفي حقالديوانة أيضا بكل 

 . والعسكريين والذي يكون أكثر نفعا بالنسبة لهمالمدنيينالدولة 
  
 الديوانة في إحالته على وضعية عدم المباشرة ونع ال يمكن أن يستجاب لطلب -69 الفصل 

 :إال
 . أصاب زوجه أو أحد أصوله أو فروعهخطير لمدة سنة واحدة من أجل حادث أو مرض -1 
 . علمية ذات مصلحة عامةدراسات لمدة ثالث سنوات قصد القيام ببحوث أو -2 
 ديوانة من النساء لتمكينهن ألعوان البالنسبة لمدة ال تتجاوز سنتين يمكن تجديدها مرتين -3 

 من عمرهم أو لكي يحظىالخامسة بتربية طفل واحد أو عدة أطفال دون سن القياممن              
 .بعاهات الطفل أو األطفال الذين أصيبوا مستمرة بعناية      
  
 وجوبا في حالة عدم المباشرة ألسباب صحية وضع ينبغي على العون الذي -70 الفصل 

 النظام األساسي العام أن يلتمس إرجاعه لمباشرة العمل هذا من 67لفصل السابع والستين بمقتضى ا
 .بسلكه

 
 اًألصلي بالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما سلكهرة في ش وجوبا إرجاعه في وضعية المباويتم 

 من الفصل أ ما توفر فيه الشرط المنصوص عليه بأحكام الفقرة إذاقبل وضعه في حالة عدم المباشرة 
 . هذا النظام األساسي العاممن) 67(السابع والستين 

 
 وبمقتضى أحكام الفصل السابق فإن إرجاعه إلى منه أحيل العون على عدم المباشرة بطلب وإذا 

 الشاغرة الثالثة األولى إذا لم تتجاوز مدة عدم المباشرة الخططسلكه اًألصلي يتم وجوبا في إحدى 
 تجاوزت المدة الثالثة أعوام فيقع إرجاعه في الخطة الشاغرة الخامسة على أقصى اإذ أما مالثالثة أعوا

 اللتين تحصل الدرجة و ابتداء من التاريخ الذي انتهت فيه قانونا حالة عدم المباشرة وذلك بالرتبة تقدير
 .عليهما العون قبل وضعه في حالة عدم المباشرة

 
 فإنه يمكن اعتباره في حالة عدم مباشرة الخطةور  لم يتم إرجاع عون لوظيفته لعدم شغوإذا 

 .إلى أن يتم إدماجه
 

 يرفض عند إرجاعه لسلكه األصلي الخطة والذي العون الذي وضع في حالة عدم المباشرة إن 
 قائمة أعوان سلكه وذلك عن طريق اإلعفاء وبعد أخذ منالتي يعين فيها يمكن التشطيب على إسمه 

 . ينتمي إليه العونالذيالسلك رأي مجلس الشرف الخاص ب



 

 

  
 أن يأذن في كل وقت بإجراء األبحاث الالزمة بالمالية يمكن للوزير المكلف -71 الفصل 

 باألمر يوافق فعال األسباب التي وضع من أجلها في حالة عدم المعنيللتحقق من أن نشاط العون 
 . تلك األبحاث مرتين في السنة على األقلإجراءالمباشرة ويتحتم 

  
 المباشرة يعتبر بالنسبة للعون لالنتفاع بحقوقه من عدم الوقت المقضي في وضعية -72 الفصل 

 الواردة بالقانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للشروطحيث التقاعد فحسب طبقا 
 من وبحقوقهاع بمرتبه  على قيد الحياة في القطاع العمومي وال تخول له هذه الوضعية االنتفوالباقين

 .حيث التدرج واالرتقاء وذلك بالنسبة للمدة التي قضاها في تلك الوضعية
  
 عسكرية للقيام بمدة خدمته المباشرة كما نص بتشكيلة العون الذي يقع تنزيله -73 الفصل 

 . يوضع في حالة خاصة تدعى تحت السالحالوطنيةعليها القانون المتعلق بالخدمة 
 

 . ويحتفظ بحقوقه في التدرج واالرتقاء والتقاعديتقاضاههذه الحالة المرتب الذي كان  في ويفقد 
 ينتمي إليه ولو بصفة زائدة على أن يقع الذي وجوبا عند تسريحه إلى السلك األصلي ويرجع 

 . المعنية باألمربالرتبةاستنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور 
 

) 65(إلى خمسة وستين ) 60( بالفصول من ستين الواردق  بقطع النظر عن اإللحا-74 الفصل 
 الديوانة من السلك الذي ينتمون إليه إلى سلك آخر بإدارة الديوانة، أعوانمن هذا القانون، يمكن تحويل 

 . إذا اقتضت ذلك ضرورة العملأوبطلب منهم 
 

لمالية طبقا لألحكام  بقرار من الوزير المكلف بابالديوانة التحول من سلك نشاط إلى آخر ويقع 
 . الخاص بكل سلكاألساسيالتي يضبطها النظام 

 
 آخر برتبة مساوية لرتبته في سلكه األصلي سلك العون الذي وقع تحويله من سلك إلى ويرتب 

 بلغه برتبته األصلية أو بالدرجة الموالية ولو انجر عن ذلك الذيوبالدرجة التي تساوي الرقم القياسي 
ي رتبته الجديدة درجة لها الرقم القياسي المساوي للدرجة التي كان بها ف لم يوجد إذاتبة االرتفاع في الر

 . رتبته بسلكه األصليفي
 

 الرابع العنوان
   العمل نهائيا عن مباشرةاالنقطاع في

 
 االنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي ينجر عنه فقدان صفة عون من إن -75 الفصل 
 :كون ناتجا عن  يالديوانةأعوان 

  االستقالة المقبولة بصفة نهائية،-1 
  اإلعفاء،-2 
  العزل،-3 
 . اإلحالة على التقاعد-4 

 
 كتابي يعير فيه العون عن عزمه الصريح وغير بطلب ال تقع االستقالة إال -76 الفصل 

 . أسالك أعوان الديوانة وذلك بصفة نهائيةمنالمشروط على مغادرة عمله ضمن سلك 
 

 بالمالية في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ المكلف يكون لها مفعول إال إذا قبلها الوزير الو 
 . االنقطاع النهائي عن مباشرة العملبدايةوصول عرض االستقالة مع ضبط تاريخ 



 

 

 
 لبداية االنقطاع النهائي يتعرض إلى عقوبة المحدد الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ والعون 
 .ن الدرجة الثانيةتأديبية م
  
 ال رجوع فيها وهو ال يمنع عند االقتضاء من القيام باتة قبول االستقالة يجعلها -77 الفصل 

 . قد تكتشفها اإلدارة بعد هذا القبولأفعالبالدعوى التأديبية بسبب 
 

 : في ممارسة وظيفته يجري في شأنه ما يلي قصوره إن العون الذي يثبت -78 الفصل 
 

  برتبة مماثلة لرتبته،حالته ينقل إلى سلك آخر وتقع تسوية  إما أن- 
 الكاملة أو النسبية إذا توفرت فيه الشروط التقاعد أو يحال على التقاعد مع تمتعه بمنحة - 
 هاتين الجرايتين باألقدمية أو تقع إعادة ترتيبه حسب مؤهالته في إحدى الستحقاق الالزمة    
ه بسلكه أو بسلك آخر من أسالك الديوانة وذلك إذا لم تتوفر فيه  مع تسوية حالتأدنى رتبة    
  الستحقاق منحة التقاعد الكاملة أو النسبية،الالزمة الشروط    
 . أو يقع إعفاؤه- 

 
 المكلف بالمالية بعد استشارة مجلس الوزير القرار في جميع هذه الحاالت من طرف ويتخذ 

 لو كان األمر يتعلق بالعقوبات التأديبية من الدرجة كماضوع الشرف المختص الذي يبدي رأيه في المو
 .الثانية

 الحق في التمتع بجراية التقاعد فإنه ينتفع باألمر صورة اإلعفاء وإذا لم يكن للمعني وفي 
 عن كل سنة خدمات فعلية وبدون أن تفوق هذه الغرامة الشهريبغرامة إعفاء تساوي كامل مرتبه 

 .مرتب إثني عشر شهرا
 

 بطلب منه أو النسبي عن العمل وأحيل على التقاعد انقطع  الذي إن عون الديوانة -79 الفصل 
 انقطاعه عن العمل إذا دعت تاريخاستقال يمكن إرجاعه إلى العمل أثناء مدة الخمس سنوات التي تتلو 

 .مصلحة العمل وقبل العون المعني
 

والدرجة اللتين تحصل عليهما عند انقطاعه  الرتبة هذه الصورة يرتب العون المعني بنفس وفي 
 .عن العمل

 
 في حساب األقدمية للتدرج ولالرتقاء العاديين العمل هذه الحالة ال تدخل مدة االنقطاع عن وفي 

 .أو في تصفية منحة التقاعد
 

 العمل مع االحتفاظ بحق التمتع بمنحة التقاعد سواء عن العزل هو الفصل النهائي -80 الفصل 
 .كاملة أو نسبيةكانت 

 
 . يقع عزله عن العمل وجوباالمدنية عون فقد الجنسية التونسية أو حقوقه كل 

 
 المرسمين عند انقطاعهم نهائيا عن العمل الفعلي الديوانة التقاعد هو حالة أعوان -81 الفصل 

كام هذا  كانت كاملة أو نسبية وذلك حسب الشروط التي نصت عليها أحسواءوتمتعهم بمنحة التقاعد 
 والمتعلق بضبط نظام جرايات 1985 مارس 5المؤرخ في 1985 سنة 12 القانون عدد وأحكامالقانون 

 بالقطاع العمومي وخاصة منها األحكام المتعلقة بنظام منحة التقاعد التي والعسكريةالتقاعد المدنية 
 . بها العسكريونيتمتع

 



 

 

 خمسة وعشرين عاما على األقل في  الذي قضىالديوانة يمكن أن تسند لعون -82 الفصل 
 عن مباشرة عمله الصفة الشرفية إما في خطته أو في الخطة التي نهائياالخدمة الفعلية والذي انقطع 

 .تعلوها مباشرة
 السابقة أن تمنح الصفة الشرفية للعون بالفقرة يمكن وبنفس شرط األقدمية المنصوص عليه كما 

 ينقطع نهائيا عن القيام بخطة معينة أو االنتماء إلى سلك انة،الديوالذي من دون أن يغادر مصالح 
 .معين

 
 وقع عزله أو إعفاؤه لقصوره من الوجهة الذي من االنتفاع بالصفة الشرفية العون ويحرم 

 .المهنية أو بمقتضى عقوبة تأديبية
 
 
 
 
 
 
 

 العنوان الخامس
 أحكام إنتقالية

 
 
 

ماج وإعادة ترتيب أعوان فرق ومكاتب الديوانة في أحد من يتم إد): جديد( مكرر 82        الفصل 
حسبما يضبطه النظام األساسي الخاص المتعلق , األسالك  المشار إليها بالفصل األول من هذا القانون 

 .بذلك السلك 
  
 . لهذا القانونالمخالفة تلغى جميع األحكام السابقة -83 الفصل 

 
 

 . وينفذ كقانون من قوانين الدولةالتونسيةلجمهورية  هذا القانون بالرئد الرسمي لينشر 
 
 
 

 1995 ماي 15 في تونس
 

 بن علي العابدين زين         
 
 


