
 

 

 يتعلق بضـبط النظـام األساسـي        1999 ديسمبر   13 مؤرخ في    1999 لسنة   2794أمر عدد 
 .الخاص بسلك محافظي التراث بوزارة الثقافة

 إن رئيس الجمهورية
 باقتراح من وزير الثقافة،

عـوان  المتعلق بضبط النظام األساسي العـام أل      1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112بعد االطالع على القانون عدد    
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وخاصـة                  

 ،1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83القانون عدد
ـ       1982 سبتمبر   2 المؤرخ في    1982 لسنة   1229وعلى األمر عدد   ي منـاظرات    المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة ف

 ،1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551االنتداب الخارجية المتمم باألمر عدد
 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت باإلدارات العموميـة          1985 جوان   17 المؤرخ في    1985 لسنة   839وعلى األمر عدد  

 والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 المتعلق بضبط كيفية تنظـيم وتسـيير اللجـان اإلداريـة            1990 أكتوبر   29 المؤرخ في    1990 لسنة   1753لى األمر عدد  وع

 المتناصفة،
 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولـة          1993 جوان   7 المؤرخ في    1993 لسنة   1220وعلى األمر عدد  

 20 المـؤرخ فـي      1995 لسنة   229ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه باألمر عدد       والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية     
 ،1995فيفري 

 المتعلق بضبط تنظيم المعهـد الـوطني للتـراث وطـرق           1993 جويلية   26 المؤرخ في    1993 لسنة   1609وعلى األمر عدد  
 ،1995 جانفي 2 المؤرخ في 1995 لسنة 8تسييره، كما تم تنقيحه باألمر عدد

 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظيـر          1994 جوان   20 المؤرخ في    1994 لسنة   1397ألمر عدد وعلى ا 
 شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر،

 المتعلق بضبط الشروط العامة إلسناد العدد المهنـي وعـدد           1994 أوت   15 المؤرخ في    1994 لسنة   1706وعلى األمر عدد  
 اج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،منحة اإلنت

 المتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكـام الخـاص بالترقيـة           1994 نوفمبر   14 المؤرخ في    1994 لسنة   2322وعلى األمر عدد  
 ات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،باالختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسس

 المتعلق بمراجعة التراتيـب المتعلقـة بمعادلـة الشـهادات           1996 مارس   25 المؤرخ في    1996 لسنة   519وعلى األمر عدد  
 والعناوين،

 المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات        1997 سبتمبر   16 المؤرخ في    1997 لسنة   1832وعلى األمر عدد  
 ومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،العم

 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب مـوظفي  1999 جانفي  4 المؤرخ في    1999 لسنة   12وعلى األمر عدد  
 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 وعلى رأي وزير المالية، 
 لمحكمة اإلدارية،وعلى رأي ا

 :يصدر األمر اآلتي نصه 
 العنوان األول
 أحكام عامة

 
 :يشتمل سلك محافظي التراث على الرتب التالية  : الفصل األول

 محافظ عام التراث -
 محافظ رئيس التراث -
 محافظ مستشار التراث -
 محافظ التراث -
 محافظ مساعد التراث -
 معاون محافظ التراث -
 ناظر التراث -
 عون التراث -
 
يمكن لألعوان المنتمين إلحدى الرتب المشار إليها أعاله أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بهـا                   : 2فصل  ال

 .العمل
 



 

 

توزع الرتب المشار إليها بالفصل األول من هذا األمر حسب األصناف واألصناف الفرعيـة المنصـوص عليهـا                   : 3الفصل  
 :بالجدول التالي 

 
 

األصناف الفرعية األصناف الرتب

 محافظ عام التراث -
 محافظ رئيس التراث -
 محافظ مستشار التراث -
 محافظ التراث -
 محافظ مساعد التراث -
 معاون محافظ التراث -
 ناظر التراث -
 عون التراث -
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 .درجة) 25(تشتمل كل رتبة من رتب سلك محافظي التراث على خمس وعشرين  : 4الفصل 

 :إال أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين ، حدد عدد الدرجات على النحو التالي 
 .درجة) 16(ست عشرة : محافظ عام التراث  -
 .درجة) 20(عشرون : محافظ رئيس التراث  -

 .وتضبط بأمر مطابقة درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير المحددة بشبكة األجور
 

 وبسـنتين  4 و3 و2اجب قضاؤها لالرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلـى الـدرجات            تقدر المدة الو   : 5الفصل  
 .بالنسبة إلى بقية الدرجات

 .غير أنه بالنسبة إلى رتبتي محافظ عام التراث ومحافظ رئيس التراث ضبطت مدة التدرج بسنتين
 

 .نة، بقرار من الوزير المكلف بالثقافةيضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب، بعنوان كل س : 6الفصل 
 

 :يخضع أعوان سلك محافظي التراث لتربص غايته  : 7الفصل 
 .إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم -
 .استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم المهنية -

يذه من قبل موظف يعينه رئـيس اإلدارة لهـذا الغـرض،    يؤطر العون خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنف       
 .يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصـالح                   
 .غير خاضعة إلشرافه
لموظف المؤطر للمهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس اإلدارة تعيين معوض له                وعند تعذر مواصلة ا   

طبقا لنفس الشروط المذكورة أعاله، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سـلفه، دون أن يجـري                     
 .عليه أي تغيير حتى نهاية التربص

ا تقديم تقارير دورية مرة على األقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهالت العون المتـربص المهنيـة،                  ويتعين على المؤطر أيض   
وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه مالحظاته وآرائه حـول                    

 .جميع مراحل التربص
 ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيال بمالحظات الرئيس            وتبدي اللجنة اإلدارية المتناصفة رأيها في     

 .المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس اإلدارة في الترسيم
 :ويدوم التربص 

 :سنة واحدة  - أ
 دارة،بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل اإل -
بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على األقل بصـفة عـون                      -

 .وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة
 :سنتين  - ب
 ملفات،بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية باالختبارات أو الشهائد أو ال -
بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز منـاظرة داخليـة                      -

 باالختبارات أو الشهائد أو الملفات



 

 

 بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق االختيار -
الموظفين المتربصين أو وضع حد النتدابهم إذا كانوا غير تابعين لإلدارة أو            وبانتهاء مدة التربص المشار إليه أعاله يتم ترسيم         

 .إرجاعهم إلى رتبتهم األصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط
سنوات من تاريخ االنتداب أو الترقية فـإن الموظـف          ) 4(وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع             

 .بايعتبر مترسما وجو
 

يتمتع أعوان سلك محافظي التراث بنفس عناصر التأجير والمنح المسندة ألعوان السلك اإلداري المشترك لإلدارات                : 8الفصل  
 :العمومية طبق جدول معادلة الرتب التالي 

 

 رتب سلك محافظي التراث
رتب السلك اإلداري المشترك 

 لإلدارات العمومية
 متصرف عام محافظ عام التراث

 متصرف رئيس فظ رئيس التراثمحا
 متصرف مستشار محافظ مستشار التراث

 متصرف محافظ التراث
 ملحق إدارة محافظ مساعد التراث
 كاتب تصرف معاون محافظ التراث

 مستكتب إدارة ناظر التراث
 عون استقبال عون التراث

 
 العنوان الثاني

 المحافظون العامون للتراث
 الباب األول
 المشموالت

 
يكلف المحافظون العامون للتراث بأعمال التأطير والتنسيق واإلشراف على ضبط االتجاهات الثقافية لتقديم التراث               : 9الفصل  

 .وتوضيحه، كما أنهم يسهرون على المحافظة على مخزون التراث بالمواقع والمعالم والمتاحف
 .صالح المعينين بهاكما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشموالت اإلدارات أو الم
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى المحافظون العامون للتراث عن طريق الترقية من بين المحافظين الرؤساء للتراث المترسمين في رتبـتهم    :10الفصـل   

 :بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 
 .ابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيهاإثر مت - أ
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمحافظين الرؤساء للتراث المترسـمين                 - ب

 .ترشحاتسنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم ال) 5(في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة

سنوات على األقـل بهـذه   ) 8( باالختيار من بين المحافظين الرؤساء للتراث المترسمين في رتبتهم الذين لهم أقدمية ثماني      -ج
 .الرتبة ومرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 لعنوان الثالثا
 المحافظون الرؤساء للتراث

 الباب األول
 المشموالت

 
يكلف المحافظون الرؤساء للتراث بأعمال التأطير والتنسيق ومساعدة المحافظين العامين على ضبط االتجاهـات               : 11الفصل  

المحافظة على مخزون التـراث     الثقافية لتقديم التراث وتوضيحه وعرضه بالمواقع والمعالم والمتاحف، كما أنهم يعملون على             
 .بالمواقع والمعالم والمتاحف

 .كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشموالت اإلدارات أو المصالح المعينين بها
 
 



 

 

 الباب الثاني
 التسمية

 
ن فـي   يسمى المحافظون الرؤساء للتراث عن طريق الترقية من بين المحافظين المستشارين للتـراث المترسـمي               : 12الفصل  

 :رتبهم بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 
 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ
ظين المستشـارين للتـراث     إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحـة للمحـاف               - ب

 .سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس 
 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة

سنوات على األقل بهذه    ) 8(شارين للتراث المترسمين في رتبتهم الذين لهم أقدمية ثماني           باالختيار من بين المحافظين المست     -ج
 .الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 العنوان الرابع
 المحافظون المستشارون للتراث

 الباب األول
 المشموالت

 
 . والتوجيه وتفقد المعالم والمواقع والمتاحفيكلف المحافظون المستشارون للتراث بأعمال التأطير والتصرف : 13الفصل 

 .كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشموالت اإلدارات أو المصالح المعينين بها
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى المحافظون المستشارون للتراث ويعينون بمختلف المصالح التابعة لوزارة الثقافة أو بالمؤسسات العموميـة               : 14الفصل  

 :الخاضعة إلشرافها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدب المحافظون المستشارون من بين المترشحين الخارجيين  : 15الفصل 

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

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المتحصلين على شهادة الدراسات                - ب
سـنة  ) 35( منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثالثين          المعمقة على األقل أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية        

 .1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد
 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة

 
 الثانيالقسم 

 الترقية
 

 :تسند الترقية إلى رتبة محافظ مستشار التراث إلى المترشحين الداخليين  : 16الفصل  
 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة المحافظين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها ) أ
و الملفات مفتوحة لمحافظي التراث المترسمين في رتبتهم        إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أ          ) ب

 .سنوات أقدمية على األقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(المتوفر فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة

سـنوات  ) 10(رة بالمائة من بين محافظي التراث المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر               عش) %10( باالختيار في حدود    ) ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 
 
 
 



 

 

 العنوان الخامس
 محافظو التراث
 الباب األول
 المشموالت

 
ظو التراث تحت إشراف رؤسائهم بأعمال التأطير والتصرف وبتنفيذ البرامج التنشيطية داخل المعـالم              يكلف محاف  : 17الفصل  

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

 
 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى محافظو التراث ويعينون بمختلف المصالح التابعة لوزارة الثقافـة أو بالمؤسسـات العموميـة الخاضـعة                  : 18الفصل  

 :إلشرافها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 
 
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :لمترشحين الخارجيين ينتدب محافظو التراث من بين ا:  19الفصل 

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

شحين المتحصلين على األستاذية علـى      عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمتر           - ب
سنة على األكثـر    ) 35(األقل أو شهادة معادلة، أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثالثين                

 .1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد
 .خارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافةوتضبط كيفية تنظيم المناظرة ال

 
 

 القسم الثاني
 الترقية
 

 :تسند الترقية إلى رتبة محافظ التراث إلى المترشحين الداخليين  : 20الفصل 
ي رتبتهم والنجاح   إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة المحافظين المساعدين للتراث المترسمين ف               ) أ

 .فيها
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفـات مفتوحـة للمحـافظين المسـاعدين للتـراث                     ) ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس 
 . الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافةتضبط كيفية تنظيم المناظرة

عشرة بالمائة من بين المحافظين المساعدين للتراث المترسمين في رتبتهم الذين لهـم عشـر                ) %10( باالختيار في حدود    ) ج
 .لمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءةسنة على األقل وا) 40(سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون ) 10(

 
 
 

 العنوان السادس
 المحافظون المساعدون للتراث

 الباب األول
 المشموالت

 
يكلف المحافظون المساعدون للتراث بمساعدة محافظي التراث ويشاركون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين فـي     : 21الفصل  

 . دليل للمعالم والمواقع والمتاحفتنفيذ البرامج التنشيطية، ويمكن أيضا تكليفهم بمهام
 .كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشموالت اإلدارات أو المصالح المعينين بها

 



 

 

 
 
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى المحافظون المساعدون للتراث ويعينون بمختلف المصالح التابعة لوزارة الثقافة أو بالمؤسسات العموميـة               : 22الفصل  

 :شرافها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية الخاضعة إل
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدب المحافظون المساعدون للتراث من بين المترشحين الخارجيين  : 23الفصل 

ليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين       عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق ع             - أ
 .اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمل خمسا وثالثين                 - ب
 1982 سـبتمبر    2 المؤرخ في    1982 لسنة   1229ليه أعاله عدد  سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إ        ) 35(

 :والمحرزين 
 الشهادة الجامعية للمرحة األولى من التعليم العالي على األقل أو شهادة معادلة -1
 .أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله -2

 .ه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافةتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعال
 

 القسم الثاني
 الترقية
 

 :تسند الترقية إلى رتبة محافظ مساعد للتراث إلى المترشحين الداخليين  : 24الفصل 
 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة معاوني محافظي التراث المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها - أ
ثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمعاوني محافظي التراث المرسمين في                 إ - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس 
 .مقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافةتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله ب

) 10(عشرة بالمائة من بين معاوني محافظي التراث المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشـر                 ) %10(باالختيار في حدود    ) ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 عنوان السابعال

 معاونو محافظي التراث
 الباب األول
 المشموالت

 
يكلف معاونو محافظي التراث تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بتنفيذ األعمال الموكولة لمصـالحهم ويقومـون                : 25الفصل  

 .بعمل دليل للمعالم والمواقع والمتاحف
 .لمصالح المعينين بهاكما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشموالت اإلدارات أو ا

 
 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى معاونو محافظي التراث ويعينون بمختلف المصالح التابعة لوزارة الثقافة أو بالمؤسسات العمومية الخاضعة               : 26الفصل  

 :إلشرافها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 
 

 سم األولالق
 االنتداب

 



 

 

 :ينتدب معاونو محافظي التراث من بين المترحشين الخارجيين  : 27الفصل 
عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين                    ) أ

 .اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية
المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين              عن طريق    ) ب

 1982 سـبتمبر    2 المؤرخ في    1982 لسنة   1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد          ) 35(
 :والمحرزين

 لشهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة -1
 .دة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعالهأو شها -2

 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة
 

 القسم الثاني
 الترقية
 

 :تسند الترقية إلى رتبة معاون محافظ التراث إلى المترشحين الداخليين  : 28الفصل 
 .ثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة ناظري التراث المترسمين في رتبتهم والنجاح فيهاإ ) أ
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لناظري  التراث المترسمين في رتبتهم                   ) ب

 .األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحاتسنوات أقدمية على ) 5(المتوفر فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة

سـنوات  ) 10(عشرة بالمائة من بين ناظري التراث المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشـر              ) %10(باالختيار في حدود    ) ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(ل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون أقدمية على األق

 
 العنوان الثامن
 ناظرو التراث
 الباب األول
 المشموالت

 
يكلف ناظرو التراث بأعمال التنفيذ اإلداري ويقومون خاصة بحراسة المعالم والمواقع والمتاحف وبأعمال مكتب  : 29الفصـل   
المحاسبة والمراسالت العادية كما يمكن تكليفهم بأعمال ترتيب الوثائق والرقن والكتابـة وبـأي عمـل آخـر تـابع                    الضبط و 

 .لمشموالت اإلدارات أو المصالح المعينين بها
 الباب الثاني
 التسمية

 
مومية الخاضعة إلشرافها   يسمى ناظرو التراث ويعينون بمختلف المصالح التابعة لوزارة الثقافة أو بالمؤسسات الع            : 30الفصل  

 :بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب االساليب التالية 
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدب ناظرو التراث من بين المترشحين الخارجيين  : 31الفصل 

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

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين                 ) ب
 1982 سـبتمبر    2 المؤرخ في    1982 لسنة   1229إليه أعاله عدد  سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار         ) 35(

 :والذين
 .تابعوا بنجاح مرحلة التعليم االبتدائي وتابعوا التعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي -1
 .أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله -2

 .لخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافةوتضبط كيفية تنظيم المناظرة ا
 

 القسم الثاني
 الترقية
 



 

 

 :تسند الترقية إلى رتبة ناظر التراث إلى المترشحين الداخليين  : 32الفصل 
 .ح فيهاإثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة أعوان التراث المترسمين في رتبتهم والنجا ) أ
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة ألعوان التراث المترسمين في رتبـتهم                   ) ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(المتوفر فيهم شرط خمس 
 . بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافةتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله

سـنوات  ) 10(عشرة بالمائة من بين أعوان التراث المترسمين في رتبتهم الذين لهـم عشـر               ) %10(باالختيار في حدود    ) ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 لتاسعالعنوان ا

 أعوان التراث
 الباب األول
 المشموالت

 :يكلف أعوان التراث باألعمال التالية  : 33الفصل 
 السهر على توفير أحسن قبول المتعاملين مع اإلدارة •
القيام بتوجيه هؤالء المتعاملين مع اإلدارة ومصاحبتهم عند االقتضاء إلى مكاتب الموظفين واألعـوان المعنيـين بقضـاء                   •

 ل اإلدارةمصالحهم داخ
القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات اإلدارية بين مختلف المكاتب والمصالح، بطلب من المـوظفين واألعـوان      •

 العاملين باإلدارة
 حراسة المعالم والمواقع والمتاحف •

 .كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشموالت اإلدارات أو المصالح المعينين بها
ى عون التراث أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسة وظيفته الزي الخاص الـذي تحـدده لـه                     ويتعين عل 
 .اإلدارة

 الباب الثاني
 التسمية واالنتداب

 
يسمى أعوان التراث ويعينون بمختلف المصالح التابعة لوزارة الثقافة أو بالمؤسسات العمومية الخاضعة إلشرافها               : 34الفصل  
 : من الوزير المكلف  بالثقافة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية بقرار

 
ينتدب أعوان التراث من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجيـة باالختبـارات أو الشـهائد أو                   : 35الفصل  

لى األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشـار إليـه          ع) 35(الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين سنة          
 : والذين 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229أعاله عدد

 .سنوات على األقل من التعليم الثانوي) 3(تابعوا بنجاح مرحلة التعليم االبتدائي وثالث  )1
 . أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي على األقل-
 . تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعالهأو تحصلوا على شهادة )2

 
 العنوان العاشر
 أحكام انتقالية

 
 :لتكوين اإلطارات األولى وخالل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا األمر  : 36الفصل 

لوطني للتراث في تاريخ    يمكن للمتصرفين والرتب المعادلة المترسمين والمباشرين منذ خمس سنوات على األقل بالمعهد ا             -
 .صدور هذا األمر أن يدمجوا بطلب منهم في رتبة محافظ التراث

يمكن لملحقي اإلدارة والرتب المعادلة المترسمين والمباشرين منذ خمس سنوات على األقل بالمعهد الوطني للتـراث فـي                   -
 .تاريخ صدور هذا األمر أن يدمجوا بطلب منهم في رتبة محافظ مساعد التراث

كن لكتبة التصرف والرتب المعادلة المترسمين والمباشرين منذ خمس سنوات على األقل بالمعهد الوطني للتـراث فـي                  يم -
 .تاريخ صدور هذا األمر أن يدمجوا بطلب منهم في رتبة معاون محافظ التراث

لمعهد الوطني للتراث فـي     يمكن لمستكتبي اإلدارة والرتب المعادلة المترسمين والمباشرين منذ خمس سنوات على األقل با             -
 .تاريخ صدور هذا األمر أن يدمجوا بطلب منهم في رتبة ناظر التراث

يمكن ألعوان االستقبال والرتب المعادلة المترسمين والمباشرين منذ خمس سنوات على األقل بالمعهد الوطني للتراث فـي              -
 .تاريخ صدور هذا األمر أن يدمجوا بطلب منهم في رتبة عون التراث

 



 

 

 من هذا األمر بنفس الدرجـة وبـنفس مسـتوى التـأجير     36يرتب األعوان الواقع إدماجهم طبقا ألحكام الفصل   : 37لفصل  ا
 .ويحتفظون بنفس األقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة ضمن رتبهم السابقة

 
 .الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوزيرا المالية والثقافة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر ب : 38الفصل 

 
 1999 ديسمبر 13تونس في                                                                                               

 بن عليزين العابدين                                                                                            
 


